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Ʉɧɢɝɚɬɚ „Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ” ɞɚɜɚ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɚ
ɩɨɫɬɢɝɚɧɟ ɧɚ ɯɚɪɦɨɧɢɹ ɜ ɡɴɛɧɢɬɟ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɢɹ, ɢɡɩɨɥɡɜɚɣɤɢ ɡɚ ɦɨɞɟɥ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɫɴɡɴɛɢɟ. ȼ ɧɟɹ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹɬɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɱɧɢ ɡɴɛɢ ɢ ɩɨɞɪɟɠɞɚɧɟɬɨ ɢɦ
ɜ ɡɴɛɧɚ ɪɟɞɢɰɚ.
Ɂɚɞɴɥɛɨɱɟɧɨɬɨ ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹɬɚ ɟ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ, ɤɨɟɬɨ ɜɢɫɨɤɨ ɫɟ ɰɟɧɢ ɢ ɢɡɩɨɥɡɜɚ ɞɚɥɟɱ ɨɬɜɴɞ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɜɟɱɧɨ
ɩɪɨɦɟɧɹɳɢɬɟ ɫɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢ.
ȼɫɟɤɢ ɡɴɛɨɥɟɤɚɪ, ɪɚɛɨɬɟɳ ɜɴɪɯɭ ɩɪɟɞɧɢ ɡɴɛɢ, ɢɥɢ ɡɴɛɨɬɟɯɧɢɤ,
ɢɡɪɚɛɨɬɜɚɳ ɜɴɡɫɬɚɧɨɜɹɜɚɧɢɹ ɜɴɜ ɮɪɨɧɬɚ, ɳɟ ɢɦɚ ɨɝɪɨɦɧɚ
ɩɨɥɡɚ ɨɬ ɤɧɢɝɚɬɚ „Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ”, ɚ ɧɟɣɧɚɬɚ
ɧɟɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɫɬ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɹ ɩɪɟɜɪɴɳɚ ɜ ɩɨɥɟɡɟɧ ɩɴɬɟɜɨɞɢɬɟɥ ɡɚ ɦɧɨɝɨ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɩɪɟɞ.
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Оптимизиране на композитни
фасети чрез корекция на
форма и повърхностна
текстура с cut-back техника
Клиничен случай и три годишно проследяване

Ulf KRUEGERJANSON, ZA
StettenstraEe 48
60322 Frankfurt

KЛЮЧОВИ ДУМИ: композитни възстановявания, корекция на цвят, корекция на форма,
техника cut-back, директни композитни фасети

Резюме:
При всяко композитно възстановяване във фронталната област, независимо от това
дали става въпрос за комплексно възстановяване или по-обикновена обтурация,
съществува възможност за корекция с помощта на т.нар. cut-back техника.
Тази техника може да бъде приложена в същото посещение или на втория етап.
Понякога едно композитно изграждане или обтурация отнемат твърде много време и
зъболекарят не винаги може да оцени цветовото интегриране на възстановяването,
тъй като има дехидратация на съседните зъби. Затова е препоръчително, след
рехидратирането на твърдите зъбни тъкани възстановяването да се оцени отново.
В случай на несъответствие в цвета или яркостта, както и при повърхностни
структурни особености на възстановяването, то може да бъде преработено
(на втори етап). Тези корекции могат да бъдат извършени чрез обработване с
класически полирни средства, или чрез алтернативна техника на целенасочено отнемане
(“cut-back”) с клиничен песъкоструйник. След това в освободените обеми могат да се
нанесат течни композити или смес от композити с различен цвят. Настоящата
статия описва този работен протокол с помощта нa клиничен случай.

Въведение
Напредъкът в областта на адхезивната технология5,6 ни позволява да прилагаме различни
нови техники на работа. Това повдига въпроса,
дали композитът може да се възприема като
сериозна алтернатива на керамиката, когато
става въпрос за високо естетични възстановявания. Също така как може да се оцени
естетичният резултат на композитните
възстановявания, изработени по тези тех-

ники. Настоящата статия ще опише стъпка
по стъпка клиничния протокол с помощта на
клиничен случай.

Анализ на случая,
дискусия и план на лечение
При пациентка, посетила клиниката ни, зъб
21 реагира позитивно на теста със студено.
Освен това се наблюдава и значително цве-
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посещение да се обърне внимание на анатомично-морфологичните и функционално значимите критерии на възстановяването, а във
второто посещение зъболекарят да се концентрира върху естетиката. Също така на пациентите може да се предложи едно посещение след
определено време, при което те да споделят
критичното си мнение относно естетичния
резултат. Документирането на отделните
стъпки с фотоапарат дава възможност на лекаря по дентална медицина да оцени обективно
възстановяването и да помисли над това, какво
може да подобри.
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Резюме:
От юли 2016 г. адхезивните мостове се приемат за стандартно лечение, при
необходимост от заместване на единични фронтални зъби на здравноосигурени пациенти
в Германия, независимо от възрастта им. Статията описва кои научни познания са довели
до това и защо еднокрилните адхезивни мостове са за предпочитане пред двукрилните
такива. Лечението с адхезивни мостове е технически сложно, но при правилно определяне
на индикациите и адекватен подход е изключително надеждно. В тази връзка aдхезивните
мостове се превръщат в трайна алтернатива на единичните импланти и на
конвенционалните мостове.

Въведение
Адхезивните мостове, познати още като
адхезивно фиксиращи се мостови конструкции или Maryland-мостове, са добре познати
в денталната практика. Въпреки това, досега те рядко са използвани като средство
за лечение, и то от малка част зъболекари.
Причината за това е широко разпространеното мнение, че адхезивните мостовe така
или иначе не са достатъчно дълготрайни.
Затова не малко зъболекари поставят адхезивни мостове само като временни конструкции, които според техните представи
трябва да бъдат заменени в по-късен етап
от единичен имплант. Това е в противоречие
с факта, че адхезивните мостове се считат
за стандартно лечение при заместване на
единични фронтални зъби на здравноосигурени пациенти в Германия, независимо от
възрастта на пациента. Поради това те
се разглеждат като постоянна конструкция.
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Тези обстоятелства, от една страна налагат допълнително информиране на пациента,
подходящ за подобно лечение, от друга - дават възможност на зъболекаря да предложи на
своите пациенти отлично и минимално инвазивно лечение, което изключва сложността и
рисковете както при единичните импланти,
така и при използването на конвенционалните мостови конструкции.
Целта на тази статия е да представи развитието на технологиите и научните познания относно изработването на адхезивните
мостове и да обясни защо от средата на 2016
г. адхезивните мостове в зоната на фронталните зъби са приети за стандартно лечение на здравноосигурени пациенти в Германия, заедно с варианта им от чиста керамика.
Освен това става ясно защо класическият
двукрилен дизайн на адхезивните мостове в
зоната на фронталните зъби все повече се
измества от този с оформяне на едно крило.
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Резюме:
Цялостните естетични възстановявания, изработени с CAD/CAM-технологията и новите
керамични материали заедно със съвременните адхезивни техники за фиксиране, позволяват
постигането на надежден, предсказуем и икономически изгоден резултат. Използването на
CAD/CAM фелдшпатови керамики в областта на фронталните зъби дава възможност за
постигане на отлична естетика, а новите методи за обработка на хибридни керамики чрез
CAD/CAM позволяват изработването на възстановявания устойчиви на фрактури. Те могат
да бъдат използвани и при рехабилитация на странични зъби, тъй като са в състояние да
поемат оклузални натоварвания. Изработените чрез CAD/CAM, завинтващи се монолитни
литиево-дисиликатни корони спестяват време и разходи и позволяват разрешаването
на редица имплантологични случаи. Разгледаният клиничен случай проследява цялостно
възстановяване при 65-годишен пациент с изработени конструкции чрез CAD/CAM.
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Диск 1 Вземане на автогенен графт.
Диск 2 Гингивална аугментация с автоложна съединителна тъкан.
Диск 3 Корекция на единични гингивални рецесии.
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ПРОТЕТИКА ВЪРХУ ИМПЛАНТИ

Цялостно възстановяване от
циркониев оксид в/у импланти
фиксирано чрез оклузално завинтване и с
част от розовата керамика
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Amy M. CAMBA,
DMD
Gerard J. CHICHE,
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: циркониев оксид, протетика върху импланти, оформяне на скелет, оклузия,
план на лечение

Резюме:
Статията разглежда четири основни аспекта за постигане на успешно цялостно
възстановяване с конструкции от циркониев оксид върху импланти и показва колко е важно
да бъде анализирано нивото на оклузалния риск и същевременното да бъде взето под
внимание при изработването на конструкцията и избора на материал.

Въведение
Цялостните възстановявания от циркониев
оксид носени от импланти се превърнаха
в обичайна лечебна възможност при изцяло
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обеззъбени пациенти или при такива с напреднала загуба на зъби.13,25,28,32,33,35,38 При
планирането на конструкции от циркониев
оксид зъболекарите и зъботехниците се ба-
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Съдържание
Мукогингивална естетична хирургия.
Диагноза на мукогингивалните дефекти.
Етиология на гингивалната рецесия.
Патогенеза на гингивалната рецесия.
Прогноза на гингивалната рецесия.
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Предопределящи кореновото покритие фактори.
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Хирургични техники за кореново покритие.
Предоперативна терапия.
Лечение на кореновата повърхност.
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Гингивални пукнатини.
Кариес-асоциирани и некариозни цервикални
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Биламинарна техника.
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Комбинирана техника.
Възстановително-пародонтално лечение.
Комплексни клинични случаи.
Алтерирана пасивна ерупция.
Следоперативни препоръки и орална хигиена.
Хирургично инструментиране.
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Книгата „Мукогингивална естетична хирургия” е посветена
на лечението на мукогингивалните естетични дефекти. Те
могат да бъдат предизвикани от гингивални рецесии,
дължащи се често на абразио и/или коренов кариес, забавен
пасивен пробив и др. Книгата разглежда и създаването на
здрави гингивални тъкани около протетични конструкции,
имплантати или обеззъбени участъци. Начините на
възстановяване на обеззъбени участъци са подробно
представени в атлас, който е приложение към книгата.
В него са илюстрирани мукогингивални хирургични техники,
приложими както върху естествени зъби, така и при
имплантати. Основната цел е да се удовлетворят
естетичните изисквания на пациента.
В книгата се отделя специално внимание на диагнозата и
третирането на мукогингивалните дефекти, както и на
начините за максимално редуциране на времето за
възстановяване и на постоперативния дискомфорт.
Ето какво споделя самият Giovanni Zucchelli в предговора на
книгата: „Бих желал читателите на тази книга да се
отнасят към мукогингивалната естетика така, като че ли
съзерцават произведение на изкуството. Представата,
която си изграждаме за изкуството, произлиза от личните
ни подбуди, възприятия и реакции. Те имат особен ефект
върху нас, върху първото ни впечатление, и са допълнение
към индивидуалните ни таланти и културни особености.
Тези три термина – впечатление, талант, култура (ВТК –
тъй като все пак сме в ерата на акронимите) са ядрото на
моята концепция."
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