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 6 лаборатория 2014 година

Скъпи читатели,

Вие държите в ръцете си пилотния брой на новото списание "Зъботехническа лаборатория", 
което е нов проект на фирма Инфодент. 

Фирма Инфодент е издател на списанията "Инфодент" и "Quintessence International Bulgaria", а 
по външни проекти издава "Здраве и наука" и "Дентални европейски аспекти" (DEA). 

По договор, сключен с предишния УС на СЗБ, ние издавахме пет години вестник 
"Зъботехника", орган на Съюза на зъботехниците в България. През 2010 година 
разпространявахме вестника безплатно до лабораториите в страната, а през останалите 
четири години той достигаше само до  абонати. Фирма Инфодент вече няма да издава  
вестник "Зъботехника". В годините обаче ние създадохме доста контакти с водещи 
зъботехници и решихме, че все още не сме изчерпали ресурса от информация и можем да Ви 
бъдем полезни. Така се роди идеята да създадем собствено списание, въпреки че пускането 
на нов медиен продукт в момента е изключително трудно. Зад нашето решение обаче стои 
огромното желание да сме отново заедно! 

Списание "Зъботехническа лаборатория" ще се издава с подкрепата на италианското 
издателство "teamwork media". Ще излиза четири пъти в годината и ще се разпространява 
сред зъботехници, проявяващи интерес към новите концепции в зъботехниката. Всички 
зъботехници, участващи в Колоквиума за зъболекари и зъботехници в Боровец т.г., ще 
получат БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ за 2015 г. Останалите, които проявяват интерес към 
изданието, могат да се абонират на интернет страницата ни или в редакцията на 
издателството до 31.12.2014 г. Цената на годишния абонамент е 39 лв. 

Ние, като издатели, имаме амбицията да отразяваме водещите тенденции в зъботехниката 
и да Ви държим в течение със случващото се в тази сфера както в България, така и в 
световен мащаб. На страниците на изданието ще представяме и становища на водещи 
зъботехници под формата на интервюта. Основното в изданието обаче ще са статии, 
включващи протоколи на работа и представящи техники стъпка по стъпка.

Искрено се надяваме, че списание "Зъботехническа лаборатория" бързо ще получи 
популярност, ще извоюва своя пазарен дял и ще ви бъде интересно и полезно.  

Галя Начева 
Инфодент ООД 

www.infodent.bg
www.dentalbooks.bg



МНОГО ПОВЕЧЕ 

ОТ ЗЪБИ

За денталните лаборатории:
• Еластични, полипропиленови 
  протези.
• Прозрачни куки.
• Бели или розови бюгели и
  скелети. 
• Ацетатни временни 
  корони  и кемени.
• Най-твърдите зъбни 
  гарнитури. 

Flexacryl Soft

ПРОТЕЗАТА ТРЯБВА ДА ИЗГЛЕЖДА ДОБРЕ, 
НО И ДА СЕ УСЕЩА ДОБРЕ!

Novus îñèãóðÿâà åôåêòèâíîñò è ïðîäúëæèòåë-

íà óñòîé÷èâîñò çà ïàöèåíòà, ñòîìàòîëîãà è 
ëàáîðàòîðèÿòà!
Èíîâàòèâíàòà Novus òåõíîëîãèÿ èìà ñëåäíè-
òå ïðåäèìñòâà ïðåä îñòàíàëèòå ìàòåðèàëè çà 
ðåáàçàöèÿ íà ñòàðè èëè íîâè àêðèëíè ïðîòåçè:

- êîìôîðò çà ïàöèåíòà - ïðîòåçàòà îñòàâà 
ìåêà ïî ðúáîâåòå, íî íå ñå ïðåãúâà, íå ïîçâîëÿ-
âà ðàçâèòèåòî íà Candida, çàïàçâà öâåòà ñè. 

- êîíâåíöèîíàëåí ëàáîðàòîðåí ïðîöåñ - 
õèìè÷íà âðúçêà êúì àêðèëíàòà ïðîòåçà è 
ëåñíî àæóñòèðàíå ñúñ ñòàíäàðòåí áîðåð.

- ñòîìàòîëîãè÷íè  ïîñåùåíèÿ - íàé-äîáðîòî 
ðåøåíèå çà òâúðäè, ïðîïóêàíè èëè çàìúðñå-
íè ïðîòåçè. Ëåñíî àæóñòèðàíå è ïîëèðàíå â 
ñòîìàòîëîãè÷íèÿ êàáèíåò.

Повече информация на тел.: 
02/ 950 30 20, 088 44 02 980, 088 50 94 937

www.miplant.bg; miplant@miplant.bg

ВАШЕТО РЕШЕНИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЦЯЛА ГОДИНА!

МЕКА, ДЪЛГОТРАЙНА, ГЪВКАВА РЕБАЗАЦИЯ!

КОМФОРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТРИ ЦВЯТА!

НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО АКРИЛАТИ, С НАЙ-СИГУРНИ РЕЗУЛТАТИ, ПРИ ВСЯКА УПОТРЕБА, С 80-ГОДИШЕН ОПИТ!

Най-добрият продукт за лесно
отделяне на акрилни конструкции 
от гипсови модели.

Качество, което пациентите 
очакват и надеждност, която 
ние гарантираме!

Революционният самополимеризиращ 
се силант. Намалява порьозността, 
увеличава цветовата устойчивост и 
отлична естетичност без полиране! 



БОНУСИ САМО ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО: 
• получaвате безплатно по 1 брой от сп. Инфодент или сп. Зъботехническа лаборатория.
• 10% отстъпка от абонамента за 2015 г. за списанията Quintessence International Bulgaria, 

Инфодент и Зъботехническа лаборатория.
• 40% отстъпка за книгата Nature Morphology на Quintessence преведена на български език.

14–15 
НОЕМВРИ 2014
ХОТЕЛ САМОКОВ ****
БОРОВЕЦ 

ТАКСА УЧАСТИЕ ЦЕНА 

от 01.11.2014 г. 
до 13.11.2014 г.

80 лв.

на място 90 лв.

за студенти 30 лв.

КОЛОКВИУМ
за 

ЗЪБОЛЕКАРИ  и 
ЗЪБОТЕХНИЦИ

КОЛОКВИУМîðãàíè
çèðà

Фокусът на събитието е върху 
съвременни методи и техники, 
представени от световноизвестни 
лектори, в областта на оклузията 
и функцията, пародонтологията, 
естетиката във фронта, 
имплантологията и възстановяването 
върху импланти и тоталното 
протезиране.

онлайн
РЕГИСТРАЦИЯ
www.infodent.bg

или на 
тел.: 02 963 45 43
GSM: 0898 452 685

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:
1. В офиса на фирма ИНФОДЕНТ: София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7

2. С банков превод: IBAN BG62PRCB92301034418918, BIC PRCBBGSF, 

 ПроКредит Банк, клон Гео Милев на Инфодент ООД

3. С пощенски запис на фирма ИНФОДЕНТ ООД: 
 София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7, на името на Галя Василева Начева

ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ - 35 лв.

14 ноември в ресторанта на хотел “САМОКОВ“

ЛИЦЕНЗИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА QUINTESSENCE ЗА БЪЛГАРИЯ

ВСИЧКИ ЗЪБОТЕХНИЦИ, участници в 
Колоквиума в Боровец на 14 и 15 ноември, 

ще получат безплатeн абонамент за 
списание „Зъботехническа лаборатория” за 2015 г



КОЛОКВИУМ за ЗЪБОЛЕКАРИ и ЗЪБОТЕХНИЦИ

ïðîãðàìà

ПЕТЪК – 14 НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА 
14.00 – 14.30 ч. ОТКРИВАНЕ и представяне на фирмите, подкрепили събитието.

Протетика 
14.30 – 15.45 ч. Техники за изработване на протетични конструкции тип overdenture 

върху корени, лабораторни техники и представяне на случаи на 
компрометирани корени. OT CAP и OT EQUATOR ретентивни елементи: 
планиране - лети корони, сферични връзки, нископрофилни 
свързващи елементи. 

 Марко Ванини, Италия 
Естетика 
15.45 – 16.30 ч. Естетични възстановявания при възрастово променени зъби. 

Минимално инвазивен подход. 
 д-р Иван Райчев и Димитър Шереметски, България 

16.30 – 17.00 ч. КАФЕ ПАУЗА 

17.00 – 17.45 ч. Минимално инвазивни и неинвазивни индиректни 
възстановявания. 

 д-р Софиен Риахи и Стефан Петров, България
17.45 – 18.30 ч. Европейски проекти и финансиране.
 д-р Никола Христович, България

СЪБОТА – 15 НОЕМВРИ  2014 ГОДИНА
Пародонтология и имплантология 
09.30 – 11.00 ч. Мукогингивална естетична хирургия. 
 д-р Георг Гасман, Германия
11.00 – 11.45 ч. Хирургични техники за възстановяване 
 на костния дефицит преди имплантиране. 
 доц.  Ходор Факих, България
11.45 – 12.15 ч. Дискусия 

12.15 – 13.15 ч. ОБЕДНА ПОЧИВКА 

Възстановявания върху имплантати 
13.15 – 14.15 ч. Възстановявания върху имплантати - 
 представяне на множество клинични  случаи. 
 д-р Алесио Казуки, Италия  

Протетика - тотални протези 
14.15 – 15.30 ч.  Естетични тотални протези според теорията на Gerber. 
 Начини на свързване в компрометирани ситуации. 
 Изключителни резултати, които променят живота.
 Руди Бекерс, Белгия
15.30 – 16.00 ч.  КАФЕ ПАУЗА  

Оклузия и функция 
16.00 – 16.45 ч.  Оклузо-артикулационни съотношения регистрирани с T-Scan. 
 доц. Димова, България 
16.45 – 19.45 ч. Оклузия и функция. Восъчен моделаж на молари по метода на  

Йохан Петерс (бързо и ефективно). Индивидуални керамични 
възстановявания във фронталния участък.  

 Лекция и демонстрация на живо.
 Йохан Петерс, Германия 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 
с Йохан Петерс 

 16 НОЕМВРИ 2014 г. 
гр. СОФИЯ

максимум участници
10 човека

 

14 и 15 НОЕМВРИ, Боровец, хотел Самоков 

КУРС

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНИЯ:  www.infodent.bg
ИНФОДЕНТ – БГ ООД - София 1113, ул. Лидице 7-9, aп. 7, е-mail: infodent@infodent.bg 

тел.: 02 963 45 43; GSM: 0898 45 26 85 - Галя НАЧЕВА 

INTERNATIONAL BULGARIA



Практически Курс 
с Йохан Петерс: 
Йохан Петерс е създател на концепциите „Рационален восъчен моделаж 
по Йохан Петерс” и „Рационални керамични конструкции във фронта и 
страничните зъби по Йохан Петерс”. От 2005 година е преподавател в 
университета  Donau Krems в Бон/магистратура за зъболекари. Лектор 
в редица международни симпозиуми и конгреси на тема „Оклузия и функ-
ция”. Притежател на 3 рекорда на Гинес на тема Зъботехника.

dental productsdental products

ВСЕ О
ЩЕ 

СА НАЛИЧНИ 

СВОБОДНИ М
ЕСТА!

ТЕМИ:

1. Индивидуално керамично възстановявания на фрон-
тални зъби върху цирконий по метода Йохан Петерс.
2. Стандартно нанасяне на порцелан върху молар. 
Ефективно и икономично възстановяване върху цирко-
ний, с цел да се избегнат големи свивания и спуквания  
на керамиката.  

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА ЩЕ НАУЧИТЕ:

Как индивидуално да подходите при естетични въз-
становявания на фронтални зъби върху цирконии.

Как да контролирате цвета, контрасноста и опа-
лесцентността при индивидуално керамично възста-
новяване.

Тънкости при нанасяне на керамика върху цирконии.

Как да избегнете големи свивания и спуквания на 
керамиката.

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ:

Курса е предназначен за зъботехници завършили и прак-
тикуващи зъботехника. Имащи желание да работят 
този тип технология.

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА ВСЕКИ УЧАСТНИК Щ

1. Нанася циркониева керамика (Cercon ceram kiss
върху  кепе във фронталната част по метода 
Йохан Петерс.

2. Нанася циркониева керамика (Cercon ceram kiss
върху молар по метода Йохан Петерс.  

ЗА КУРСА ВСЕКИ УЧАСТНИК  
Е НЕОБХОДИМО ДА СИ НОСИ:

Инструменти за моделиране при нанасяне на 
порцелан.

Пилители за порцелан

Палитра

Чашка за течност

Гъба за четките

В ЦЕНАТА ВЛИЗА:

Гипсови модели

 Циркониево кепе на фронтален зъб 1бр.

Циркониево кепе на молар 1бр.

Керамика с течности за моделиране

ТЕМИ:

1. Индивидуално керамично възстановявания на фрон-
тални зъби върху цирконий по метода Йохан Петерс.
2. Стандартно нанасяне на порцелан върху молар. 
Ефективно и икономично възстановяване върху цирко-
ний, с цел да се избегнат големи свивания и спуквания  
на керамиката.  

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА ЩЕ НАУЧИТЕ:

Как индивидуално да подходите при естетични въз-
становявания на фронтални зъби върху цирконии.

Как да контролирате цвета, контрасноста и опа-
лесцентността при индивидуално керамично възста-
новяване.

Тънкости при нанасяне на керамика върху цирконии.

Как да избегнете големи свивания и спуквания на 
керамиката.

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ:

Курса е предназначен за зъботехници завършили и прак-
тикуващи зъботехника. Имащи желание да работят 
този тип технология.

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА ВСЕКИ УЧАСТНИК ЩЕ:

1. Нанася циркониева керамика (Cercon ceram kiss) 
върху  кепе във фронталната част по метода 
Йохан Петерс.

2. Нанася циркониева керамика (Cercon ceram kiss) 
върху молар по метода Йохан Петерс.  

ЗА КУРСА ВСЕКИ УЧАСТНИК  
Е НЕОБХОДИМО ДА СИ НОСИ:

Инструменти за моделиране при нанасяне на 
порцелан.

Пилители за порцелан

Палитра

Чашка за течност

Гъба за четките

В ЦЕНАТА ВЛИЗА:

Гипсови модели

 Циркониево кепе на фронтален зъб 1бр.

Циркониево кепе на молар 1бр.

Керамика с течности за моделиране

1. Индивидуални керамични възстановявания на фрон-
тални зъби върху цирконий по метода Йохан Петерс.
2. Стандартно нанасяне на порцелан върху молар. 
Ефективно и икономично възстановяване върху цирко-
ний, с цел да се избегнат големи свивания и спуквания  
на керамиката.  

Как индивидуално да подходите при естетични въз-
становявания на фронтални зъби върху цирконии.

Как да контролирате цвета, контрасността и опа-
лесцентността при индивидуално керамично възста-
новяване.

Тънкости при нанасяне на керамика върху цирконии.

Как да избегнете големи свивания и спуквания на 
керамиката.

Курсът е предназначен за зъботехници завършили и 
практикуващи зъботехника, и имащи желание да рабо- 
тят този тип технология.

1. Нанася циркониева керамика (Cercon ceram kiss) 
върху  кепе във фронталната част по метода 
Йохан Петерс.  

2. Нанася циркониева керамика (Cercon ceram kiss) 
върху молар по метода Йохан Петерс.  

Инструменти за моделиране при нанасяне на 
порцелан.

Пилители за порцелан

Палитра

Чашка за течност

Гъба за четките

Гипсови модели

Циркониево кепе на фронтален зъб 1бр.

Циркониево кепе на молар 1бр.

Керамика с течности за моделиране

е на 16.11.2014г. (неделя)  от 9.00 до 18.00ч. 

Хотел Метрополитан, зала Брюксел

Лектор: Йохан Петерс

Цена за участие: 750 лв. (без ДДС) 

За контакти:

София; ул. Феликс Каниц 1, офис 1

мобилен: 0898 571 713

e-mail: g.p.petrova@abv.bg

КУРС

Курсът ще се проведе 



Зъботехнически апарати 
Perfecta
Въз основа на десетилетия опит W&H разработи 
зъботехнически апарати Perfecta, които се предлагат 
с управление за маса, за коляно и крачно управление. 

W&H Bulgaria Ltd. t +359 (0)2 854 95 65
91 Pirin Str., office № 6 f +359 (0)2 854 95 90
1680 Sofia, Bulgaria office.bg@wh.com    wh.com

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I 
03.12.2007

Perfecta 900
> Мощен високооборотен 

наконечник 100,000 rpm 
(работи с турбинни борери)

> Интегрирано или външно 
водно охлаждане

> Спестяваща време обдухваща 
функция

> Усъвършенствана система за 
уплътняване на наконечника

> Автоматични режими
> Може да бъде допълнен с 

наконечник LA-66
> 2 години гаранция

3410 лв.*

Perfecta 600
> Спестяваща време 

обдухваща функция
> Всички функции и състояние 

на работа са видими 
> Широк диапазон на обороти 

и висок въртящ момент:
 1,000 – 50,000 rpm / 7.8 Ncm
> Автоматични режими
> Юнитът се предлага: 

за маса, за коляно, 
за крачно управление

> 2 години гаранция 

от 2720 лв.*

Perfecta 300
> Всички функции и 

състояние на работа 
са видими 

> Широк диапазон на обороти 
и висок въртящ момент: 

 1,000 – 40,000 rpm / 5.5 Ncm
> Автоматични режими
> Юнитът се предлага: 

за маса, за коляно, 
за крачно управление

> 2 години гаранция 

от 2050 лв.*

*Посочените цени са валидни при еднократно плащане. 
Цените са в BGN с включен ДДС и приспадната отстъпка.

За настоящи клиенти на Perfecta допълнителна отстъпка до 5%. 
W&H предлага индивидуални схеми за разсрочено плащане. Валидност: декември 2014 г.

ти
длагат 
вление.

ta 600 Perfecta 300

ЗА ПРЪВ ПЪТ В СВЕТА: 
наконечник с интегрирана 
обдухваща функция 
(Perfecta 600, Perfecta 900). 
Вече не е необходимо да 
използвате пистолет за въздух, 
което ви спестява време.
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На 1.04.2014 година на редовно събрание на Съюза на зъботех-
ниците - София (Протокол № 35) бе взето единодушно решение 
да се направи крачка към подобряване на денталното здраве на 
деца, възрастни и хора в неравностойно положение. Нашата идея 
е безвъзмездно да предоставим на хората в социалните домове 
на територията на град София нужните дентални и зъботехни-
чески услуги за изготвянето и поставянето на висококачествени 
протези. 

Столична община и всички общини на територията на град Со-
фия застанаха зад нашата идея и проектът бе стартиран успешно 
на 1-ви юни 2014 г. Те изцяло ни съдействаха, като организираха 
посещението на всички хора в неравностойно положение в дентал-
ните кабинети, които ние предварително бяхме посочили. 

До този момент сме успели да осъществим поставянето на 
60 протези.

В проекта може да се включи всеки, който има желание. Също 
така всяко съдействие за разпространяване на идеята ще бъде 
от голяма полза.

За нас всяка малка крачка е от значение. Подавайки ръка на ближ-
ния вярваме, че сме поели в правилната посока. 

СЗ - София
гр. София, ул. “Антим I” №56, тел: 0888 541 954/ 0878 325 389

e-mail: szbsofia@gmail.com

Социална дейност на 
Съюза на зъботехниците – София



Устройство за фрезоване и шлайфане Arctica engine

·  5 аксиално движение при фрезоване – по-добро качество на резултата
· Приема данни* - в данните трябва да има достатъчно информация за вида, материала, локация и т.н.
· Може към него да се свърже допълнително лабораторен микро-мотор Каво
· Фрезова и шлайфа само блокчета до 70 40 .

Автоматична смяна на инструментите
· Софтуерно управление на материалите и инструментите
· Възможност за ползване на други материали* - опция

Мокро фрезоване с охлаждаща течност
· Работи с титаний, гласкерамика, цирконий и полимери
· Тъч дисплей, лесен за работа и поддръжка
·  ARCTICA CAM Software и CSS Software Suite - управление на локацията в блока или

диска, на инструментите и материалите.

open STL

x mm
·

·

ОПЦИИ – допълнителни модули към софтуера:
· Имплант модул – използва се за дизайн на абътменти за импланти

Бар дизайн модул
– за наслагване на рентгенови 3 изображения

– За естетически преглед на проектираните корони и мостове
Виртуален артикулатор
Донгъл за отделна дизайн станция

·
·  DicomViewer D
·  TrueSmile
·
·

Пещ за синтероване Everest therm
·

·  
650 x 804 x 650 mm

·
·  Max. температура: 1600° C
· 5000 W

Автоматична с микропроцесорно управление,
и стабилизатор за напрежение, който
позволява посочената температура да
остане постоянна.
Размери, при затворена врата:

. Тегло: 95 kg
Обем на камерата: approx. 2.7 литра

Консумирана мощност: ,
Напрежение: 200-400 VAC,
Консумация ток: max. 28 A

Устройство за фрезоване и шлайфане Everest engine

·  5 аксиално движение при фрезоване –

·

·
70x40 mm 100x25 mm

·
·

·

·

·
· 290 кг.

по-добро качество на резултата
Приема open STL данни* - в данните
трябва да има достатъчно информация за
вида, материала, локация и т.н.
Фрезова и шлайфа както блокчета до

, така и дискове
Ръчна смяна на инструментите
CAM2 Софтуер за управление на
локацията в блока или диска, както и

инструментите и материалите.
Работи с Титаний, Гласкерамика,
Цирконий, Полимери и Кобалт-хром
Възможност за ползване на материали и
на други производители* - опция
Мокро фрезоване с охлаждаща течност
Работна маса, която издържа

Материали:
Циркониев оксид ( )

Титаний

Кобалт хром (САМ селект)
Полимер за технология с отливка
Полимер за временни апликации
Полимери и Глас керамика Вита
Литиев дисиликат глас керамика

ZC

Ivoclar

– голяма сила на огъване,
константно свиване, добра биосъвместимост. Подходящ за
предни и задни корони, мостове, фреймуорк – инлей и онлей

– голяма издръжливост, добра биосъвместимост,
пропуска рентгенови лъчи, ниска топлопроводимост и малко
тегло. Подходящ за фреймуорк, корони, мостове и т.н.

– -
– -

– моно и мулти цветни

C cast
C temp

Устройство за сканиране на изображението Arctica AutoScan
· Напълно автоматична камера – точност до 10μ
· Генерира данни, които могат да се четат от друг 3 софтуер

Сканиране на цяла челюст
·  2 камери – монохромна картина с протекция от външна светлина
·  3 сканираща технология с лентова проекция на светлината ) за по точни резултати - 360

завъртане
вграден син филтър

· бързо сканиране - 1 единица – 17 сек, цяла челюст – 70 сек.
· Софтуер KaVo multiCAD Software Dongle (blue) и KaVo CSS Software – интуитивен и лесен за употреба. Създава БД и

управлява процеса на придобиване на изображението. Първична обработка на заснетите данни. Редуциране на
изображението. Техника на дизайна и трансфер към машината за фрезоване. Записва данните в файлов формат.

· Компютър CAD/CAM Workstation (PC)

m
STL D

·

D striped light projection

·

STL

(

на
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Dr Christian Coachman
Well CIinic / Unitade Sa

..
o Paulo

R Bento de Andrade, 116

Sa~o Paulo Paulo 

SP 04503-000

Brazil

Marcelo A Calamita
DDS, MSD, PhD

Rua Aracaju, 225

Sa~o Paulo - SP

CEP: 01 240-030

Brazil

Червена естетика посредством 
хибридна техника в комбинация 
със системата IPS e.max@

Christian Coachman, CDT, DDS 
Marcelo Calamita, DDS, MSD, PhD

През последните 15 години успешно се извършват хирургични процедури 
за възстановяване на твърдотъканни и мекотъканни дефекти на алвеоларния 
гребен. Има случаи обаче, при които резултатите са все още непредсказуеми 
и незадоволителни по отношение на естетика и функция дори когато сe при-
лагат твърдотъканни и мекотъканни графтове и ортодонтско преместване 
на зъбите. 

Създаването на изкуствена гингива може да представлява естетична и 
функционална алтернатива за предвидима реконструкция на деформации на 
гребена при фиксираните частични конструкции върху импланти. Това важи 
особено при пациенти, които не желаят да се подлагат на никакви хирургични 
процедури. Избирайки този лечебен план от самото начало денталните лекари 
са в позиция да изберат дизайна и/или да вземат допълнителни мерки за пос-
тигането на отличен резултат, вместо използването му в краен случай или 
като корекция на вече съществуващ резултат. 

Екипната работа и интердисциплинарният лечебен план са от първосте-
пенно значение за дългосрочния успех на този вид възстановяване.

Зъботехникът трябва да умее да анализира триизмерната форма на зъба, 
да определя правилната позиция на импланта, да разбира принципите на гин-
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гивалната естетика и необходимостта от коре-
кция на меките тъкани. Само тогава той може да 
пресъздаде без рязка граница, по един хармоничен 
и балансиран начин, прехода между естествената 
гингива на пациента и тази на протетичната кон-
струкция. 

Обикновено денталните лекари и зъботехни-
ците са много компетентни по отношение на 
пресъздаването на белия компонент в усмивката 
– зъбите. Възстановяването, обаче на по-сложни 
случаи във фронта изисква по-всеобхватен подход 
и задълбочено познаване на червената част на 
усмивката – гингивата. Гингивалната структура 
представлява своебразната рамка на зъбите. Ця-
лостният естетичен триизмерен изглед на ус-
мивката се разваля при неправилно хирургично или 
протетично възстановяване. 

Както един опитен зъботехник се научава да 
обръща внимание на миниатюрните детайли от 
зъбната анатомия, различните вариации на цвета 
и текстурата, така трябва да се научи и да раз-
личава всички типове структура на гингивата. 
Гингивалната анатомия, цвят и текстура трябва 
да се възстановят по най-добрия възможен начин. 
Ако пациентът е с гингивална усмивка, този довод 
става още по-убедителен.

Клиничен случай
37-годишен мъж с анамнеза за липсващи зъби 11 

и 12. В тази област са поставени два импланта, 
с последваща загуба на този в областта на 11 
(фиг. 2).

Пациентът не харесва естетиката на пред-
ните си зъби, избягва да се усмихва и е с ниско 
самочувствие. Освен това той не е доволен и от 
фонетиката. 

Пациентът бе информиран за различните ле-
чебни варианти като например ортодонтска на-
меса, комбинирана с костни и/или мекотъканни 
графтове, той избра най-лесния и бърз вариант: 
възстановяване на дентогингивалния комплекс 
посредством червената хибридна техника. В об-
ластта на зъб 11 беше поставен нов имплант 
NobelReplacerM (Nobel Biocare, USA). След четири 

фиг. 1 Предоперативна ситуация. 

фиг. 2 Загуба на имплант в областта на 11. Поставяне на 
нов имплант.

2

фиг. 3 Изцяло керамични конструкции: Единични преско-
рони (lPS e.max Press) и надимплантна конструкция с цир-
кониев скелет.

3

1

месеца бе поставена надстройка от стабили-
зиран с итрии тетрагонален поликристал на 
циркония (Y-TZP). Цирконият проявява висока би-
осъвместимост, подобрена устойчивост на фрак-
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Съответстващата керамика IPS e.max Ceram 
е материал с широко приложение. Той може да се 
използва както със стъкло, така и с окисна кера-
мика (фиг. 3).

Диагностичен дентогингивален 
восъчен моделаж и направлявано 
лечение
Дентогингивалният восъчен моделаж позво-

лява изработването на конструкция, отговаряща 
на естетичните принципи за бяла и червена есте-
тика. Восъчният моделаж е основният водач за 
всички хирургични, възстановителни и лабора-
торни етапи. На този етап екипът ще направи 
анализ на триизмерния обем на загубените тъ-
кани и позицията на гингивалния интерфейс с цел 
минимализиране видимостта на прехода между ес-
тествена и изкуствена гингива, възстановяване 
на симетрията на гингивалния контур и замест-
ване на папилите. Необходимостта от корекция 
на меките тъкани трябва да бъде оценена по 
време на изработването на восъчния моделаж. В 
зависимост от площта на коригираната област, 
ще се извършат необходимите стъпки по време 
на хирургичната фаза, временните конструкции 
и окончателното оформяне по време на поставя-
нето на постоянния мост. Гребенът трябва да 
бъде плосък, за да създава естетична и лесно под-
държаща се повърхност между естествената и 
протетичната гингива. Лингвалната повърхност 
трябва да осигурява комфорт по време на дъ-
вчене, оптимална фонетика, предотвратявайки 
преминаването на въздух и задържането на храна. 

Керамика
От изключителна важност за успешната ко-

муникация по отношение на цвета е съществу-
ването на стриктен протокол по отношение на 
взетите дигитални снимки. 

Дигитално обработените снимки допринасят 
за визуализация на яркостта, наситеността и 
вътрешните характеристики (фиг. 4–6). За тази 
цел могат да бъдат използвани предоперативни 
снимки, които помагат при избора на керамика. 
Дигиталните снимки помагат и за определяне на 

туриране и е съвместим с керамиката IPS e.max@ 
Ceram (lvoclar Vivadent).

В областта на 12 и 22 бе изработена керамична 
конструкция от IPS e.max@ Press литиев дисили-
кат с цвят А1. 

фиг. 4-6 Дигитална обработка на снимките за по-добра 
визуализация на яркост, наситеност, характеристики и 
микрорелеф.

5

6

4

EСТЕТИКА
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необходимостта от корекции на цвета по време 
на керамичната проба. За да може да се възползва 
максимално от уникалните характеристики на 
системата IPS e.max, денталният лекар трябва 
да познава всички опции, които тя предлага. 

Избор на материал 
Материалите, с които разполагаме за възпро-

извеждане на изкуствена гингива, са керамика, 
пластмаса и композит. 

Всеки от тези материали има своите пре-
димства, недостатъци и специфични индикации. 
До този момент предпочитаният материал за 
фиксирани частични конструкции е керамиката, 
която позволява възпроизвеждане не само на бя-
лата, но и на червената естетика.

 Керамиката е много деликатен и капризен ма-
териал по отношение на свиването по време на 
печене. Броят на циклите на печене, контролът 
на влагата и изборът на цвят засягат крайния из-
глед на заместващите гингивата керамични кон-
струкции, които до този момент не са особено 
задоволителни. Естетиката е компрометирана 
и от недобрия контакт между естествената и 
изкуствената гингива. 

В опит да се превъзмогнат тези ограничения е 
създадена хибридна техника, с помощта на която 
можем да постигнем по-добри естетични и пред-
видими резултати (фиг. 7–9).

Хибридната техника включва основно надим-
плантна конструкция, която осигурява бялата 
естетика и гингивалната база, изработена от ке-
рамика. Базата се покрива с композитен овърлей, 
който дава окончателния червен контур (използ-
ван е anaxGUM Pink Composite (Anaxdent, Germany).

Композитът се нанася директно в устата и 
конструкцията се завършва амбулаторно. 

Използването на хибридната техника ни дава 
някои забележителни предимства:
• Намалява броя на циклите на печене. По този 

начин се запазват оптималните оптични и фи-
зични качества на праговия порцелан. 

• Дава възможност за предсказуемост и кон-
трол на факторите, които определят черве-
ната естетика, като форма, цвят и текстура. 

фиг. 7 Конструкцията преди ... 

фиг. 8 ... и след интраорално възстановяване на гингивал-
ните тъкани посредством композит.

фиг. 9 Екстраорално финиране на конструкцията. Дизай-
нът на конструкцията трябва да осигури едновременно 
оптимална хигиена и естетичен изглед.

8

9

7

• Позволява поправка, реконтуриране и опро-
стена поддръжка, дори след години на използ-
ване, без да се налага повторно печене на ке-
рамиката.

ЕСТЕТИКА
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EСТЕТИКА

Клиничен етап и контролни прегледи
По време на клиничния етап може да настъпи 

временно побеляване на венеца. Интензитетът 
му ще варира в зависимост от биотипа на венеч-
ния контур, а дизайнът на допълнително оформяне 
на конструкцията трябва да се провери с конец. 
Прекалено силният натиск трябва да се намали 
чрез оформяне на мекотъканния профил с диаман-
тени борери, електрокаутер или диоден лазер, или 
чрез оформянето на протетичната конструкция 
със специални борчета или сепаратори. Основ-
ната цел е създаването на здрава и хигиенична 
връзка между естествена и изкуствена гингива, 
като в същото време се запази високо естетич-
ния изглед.

Хигиената и периодичните прегледи трябва 
да бъдат обсъдени внимателно с пациента, тъй 
като те са от изключително значение за дълго-
срочния успех на конструкцията. 

Контролните посещения трябва да се запис-
ват предварително. Първото посещение е три 
месеца след поставяне на конструкцията. Впо-
следствие пациентът може да бъде викан на 6 
или 12 месеца, в зависимост от индивидуалната 
оценка на риска.

Заключение
Цялостното и естетично възстановяване на 

твърдите тъкани и мекотъканния контур все още 
е предизвикателство, въпреки огромното разви-
тие на периодонталните и периимплантологич-

ните регенеративни процедури.
Протетичното възстановяване на червената 

естетика предлага надеждна и предвидима алтер-
натива в решаването на случаи с непредвидим 
хирургичен резултат или на случаи, в които паци-
ентът не желае хирургични регенеративни про-
цедури. Разбирането на индикациите и етапите, 
отговарящи на тази техника, изисква цялостна 
промяна от гледна точка на интердисциплинар-
ния екип за постигане на оптимални биологични, 
функционални и естетични резултати, както и за 
надхвърляне на очакванията на пациента.

 
Списъкът с използваната литература 

е на разположение в редакцията.

фиг. 10 и 11 IPS e.max конструкции, завършени с червена хибридна техника.

10 11

Използвайте книгата Nature’s Morphology 

(Морфология на природата), за да може правилно да 

анализирате триизмерната форма на зъба, което 

според авторите на тази статия е от голямо значение 

за изработването на естетични конструкции. 
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Въведение
Естествените зъби имат морфология, която от-
разява различната функция на всеки елемент. Зъ-
бите в устната кухина са в правилна позиция съо-
бразно установени принципи, поддържайки отличен 
баланс с обкръжаващите ги тъкани. Разбира се, по 
време на естетично възстановяване и констру-
иране на протетична конструкция е необходимо да 
се вземат предвид тези принципи. Например, ако 
при конструирането на протетична конструкция 
се придържаме строго към морфологията, без да 
вземем предвид другите аспекти, конструкцията 
няма да изпълнява нормална функция. 

За да постигнем успешни резултати, трябва 
да вземем предвид всички фактори – естетика, 
функционалност, структурна динамика, биоло-
гични и пародонтални фактори. 

Освен това е необходимо да се съобразим с те-
орията за минимална интервенция (МИ), която се 
поддържа в последните години. Оттук произхожда 
и бързото навлизане и използване на фасетите в 
практиката. Очевидно не можем да отречем бър-
зото развитие на адхезивните техники, но тех-
никите за фасетите, които досега се използваха 
за корекция на цвета, вече се превръщат в ре-
шение за подобряване на естетиката, функцията 
и морфологията. Ето защо, се забелязва промяна 
в концепцията за цветово възпроизвеждане при 
фасетите. На практика, за да коригирате цвета, 
досега бе необходимо да покриете по-тъмния тон 
с тънък слой, и после да придадете дълбочина на 
повърхностния цвят. Обаче, ако целта е да се ко-
ригира подреждането и морфологията с щадяща 
препарация, както споменахме по-горе, ще израбо-
тим фасетата с неравномерна дебелина. 

При корекция само на част от зъба, е необхо-
димо да се вземат предвид още доста фактори. 
За успеха на тази операция трябва да излъжете 
окото, като направите короната да изглежда по-
широка или по-тясна, или да я скъсите, ако е много 
дълга; с други думи трябва да се справите със 
ситуацията като използвате „оптични илюзии“.

Тази статия представя фактори, които 
трябва да съобразим при корекция на морфоло-
гията или подреждането на зъбите чрез фасети.

Първи клиничен случай 
Възстановяване на проксималната 
област на централен резец с фасета. 
Критични точки и решения.
Представеният клиничен случай е корекция на 

диастема между два централни, горни резеца. Об-
съждането между зъболекаря и пациента доведе 
до решение за корекция на дефекта с помощта на 
фасети, а не чрез ортодонтско лечение (фиг. 1 и 2).

1. Обикновено при възстановяване на вести-

буларните области с фасети това, което предиз-
виква проблеми, са зоните на промяна на цвета 
при инцизалния ръб, обусловено от липсата на 
дентин. При разглеждания случай това означава 
изравняване на цвета между областите с или без 
дентин и областта, към която ще се прикрепи 
възстановяването. В този ред на мисли, ключът 
ще бъде морфологията, получена с препарацията 
и стратификационната техника, подходяща за 
тази препарация. В случаи на малка диастема на 
централните резци (включително и струпване на 
зъбите) трябва да се обмисли и вариант за ор-

фиг. 1 и 2 Началната ситуация. 

1

2
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тодонтска корекция. В практиката при липса на 
оклузални проблеми по-често се прилага решени-
ето с частично-керамични фасети. В този случай, 
когато възпроизвеждаме цвета, трябва да имаме 
предвид разликата между частите, където дебе-
лината е по-голяма и тези, при които е по-малка, 
както е показано на графиките (фиг. 3 до 7). Тогава 
е необходимо да коригираме цвета според дебе-
лината в отделните участъци. За да се справим 
с този проблем, трябва да приложим специфична 
концепция, отнасяща се за типа керамика, която 
ще се използва за контрол на цвета чрез различна 
дебелина на слоевете (фиг. 8). Отсега нататък 
ще разглеждаме тази концепция като „ефект на 
промяна на цвета“.

2. Възпроизвеждане на цвета на интерпрок-
сималното пространство.

В областта на интерпроксималното прос-
транство, което трябва да запълним, има места, 
на които дентинът липсва. При използване само 
на емайлов цвят, яркостта в тази област значи-
телно ще се намали. За да се избегне това, по-
слойно се нанася дентин с висока яркост. 

За да предотвратим намаляването на яр-
костта поради повишеното количество свет-
лина, която преминава (транспарентност), нана-
сяме послойно керамика, която е леко по-светла 

фиг. 3 (стандартни фасети) *Синята част е фасе-
тата. При фасети, използващи се за морфологични ко-
рекции или корекция на позицията, е възможно да има 
неравномерности при препарацията на пънчето. Тези 
вариации са причина за различните цветове в различ-
ните точки или между лявата и дясната част на зъба. 
Те могат също така да бъдат причина за промяна на 
цвета във времето.

фиг. 4 
Фасета, която обхваща 
инцизалната или 
интерпроксималната област. 
Реконструкция на области, 
където липсва дентин.

фиг. 5 Възстановяване на инцизални или оклузални 
области при случаи на морфологични корекции.

фиг. 6 Морфологични корекции при централна или интер-
проксималната диастема. Червената част представя 
областта на интервенция по време на препарацията.

фиг. 7 Морфологични корекции при струпване на зъби. 
Червената част представя областта на интервенция 
по време на препарацията.

фиг. 3 до 8 Трябва да помним разликата между частите, 
където дебелината е по-голяма и тези, където тя е по-
малка.

8
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и по-опакерна от емайла, докато покрие интер-
проксималната област. Това дава възможност на 
част от светлината да се задържа вътре във 
възстановяването. Изборът на керамика варира 
в зависимост от дебелината, но обикновено смес-
ваме керамика, която е половин степен по-светла 
от цвета на естествения дентин.

3. Случаи, в които маргиналната граница се 
намира по лабиалната повърхност.

За преходната линия използваме керамика, коя-
то възпроизвежда ефекта на лещата, открит от 
проф. Hitoshi Aoshima. В тази област нанасяме по-
слойно по-транспарентна керамика, особено в по-
сока на ръба, създавайки ефект на лещата. За фа-
сетите използваме керамика Vintage MP на Shofu, 
която е за металокерамични конструкции. Тази 
керамика съдържа по-голямо количество левцитни 
кристали, които намаляват коефициента на тер-
мично разширение. В този случай съществуват и 
допълнителни затруднения, тъй като фасетата 
покрива от лабиалната част до интерпроксимал-
ното пространство; освен това, поддържащите 
структури, които осигуряват резистентността 
на стрес, са ограничени, поради което можем да 
очакваме по-добри резултати, благодарение на 
повишената пластичност, дължаща се на левцит-
ните кристали.

За цвета използваме опалесцентна емайлова 
керамична маса, фокусирайки се върху премина-
ването и отражението на светлината, както и 
върху характерния тон на вътрешната струк-
тура на дентина.

Опалесцентната керамика, точно както и ес-
тественият дентин, има опалесцентен ефект, 
подобен на естествените зъби, който е различен, 
в зависимост от количеството преминаваща и 
отразена светлина. Вляво виждате ефекта на от-
разената светлина, вдясно -  на преминаващата 
светлина (фиг. 9). Двата модела са монохрома-
тични Carvnig Opale 59.

Тази керамика е разработена от международно 
признатия зъботехник проф. Makoto Yamamoto. Тя 
е изключителна за възпроизвеждане на цвят, мак-
симално близък до естествения. Това се дължи на 
факта, че опалесценцията, еднаква с тази на ес-
тествения емайл на зъба, позволява само с имита-
ция на морфологията да постигнем един изключи-
телен ефект. 

В частност хало ефектът на инцизалния ръб 
и естественият транспарентен ефект са ре-
зултат от разпръскването на светлината и 
хармонията, създадена от светлината при пре-
минаването и отразяването є (фиг. 10). Оранже-
вото на ръба e следствие от ъгъла на падане на 
светлината върху зъбната шийка. (Монохрома-

9 10

фиг. 9 Отляво – ефектът от светлината, която е 
отразена, отдясно – ефектът на светлината, която 
преминава.

фиг. 10 Хало ефектът на режещия ръб и естественият 
транспарентен ефект са резултат от дифузията на 
светлината. 

СТЪПКА ПО СТЪПКА
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тичен модел Carving Opale 59). Както и другите 
керамики от системата Vintage (AL, ZR), така и 
опалесцентната керамика MP Vintage е създадена 
със съвпадащи цветове и прецизна разцветка 
за яркостта на опалесцентния емайл, цвета и 
транспарентността. Ако обобщим тази скала, 
можем да я сведем до пет опалесцентни цвята 
с опалови ефекти, със стойности между 55 и 60. 

От тези опалови цветове 55 е ярък, но опакерен 
цвят, а опаловият цвят 60 комбинира основния 
цвят на емайла със силна транспарентност и 
ниска яркост, което му придава тъмнокехлиба-
рен цвят. 

Правилното използване на тези опалесцентни 
керамики е най-краткият път към успеха при въз-
произвеждането на цвета (фиг. 11). 

14

13

15

16

ЯРКОСТ висока ниска

транслуцентенОПАЦИТЕТ непрозрачен

НАСИТЕНОСТ
млечно 

бяло
кехлибар

11

ЯРКОСТ висока ниска

транслуцентенОПАЦИТЕТ непрозрачен

12

фиг. 11 Мостри на опалесцентни керамики.

фиг. 12 и 13 Мостри за контрол 
на цвета и яркостта на емайла.

фиг. 14 При керамиката MP 
Vintage процентът на преми-
наване на светлината може да 
варира.

фиг. 15 и 16 Сравнение между 
структурата на естествения 
зъб и структурата на металоке-
рамиката.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
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Освен това, опалесцентната керамика не съ-
ществува само за възпроизвеждането на емайл, 
но и за транслуцентни и бели цветове; в опалес-
центно бяло имаме четири цвята: MI, WB, WE, 
OC. Сред тях MI е най-опакерният и ярък, OC е 
най-транспарентният, WE се намира по средата 
между първите два. Ако разберете тази система 
в цялата є пълнота, ще бъде по-лесно да контро-
лирате цвета и яркостта на емайла (фиг. 12 и 13). 
В клиничния случай, който разглеждаме, и двете 
интерпроксимални области са без подлежащ слой 
и върху емайла е възможно да се възстанови ефек-
тът на цвета на дентина, но трябва да знаете 
как правилно да използвате различните степени 
на опацитет и дентинови маси. При керамиката 
MP Vintage процентът на преминаване на свет-
лината през опакерния дентин, дентина, опалес-
центния или транслуцентен емайл варира в съот-
ветствие с диаграмата по-долу.

Използването на тези маси позволява прила-
гане на различни техники в зависимост от подле-
жащата дебелина и цвят (фиг. 14). Освен това има 

разлика между структурата на естествения зъб 
и структурата на металокерамиката със стра-
тификационна техника, използвана в нашия случай 
(ефект на промяна на цвета) (фиг. 15 и 16).

Стратификация върху 
металокерамична основа
Важно е да сме наясно с факта, че дебелината 

на припокриване на слоевете се различава от 
тази при естествените зъби и традиционната 
металокерамика. Разбира се, както се очаква, опа-
керните и транслуцентните зони могат да се кон-
тролират, за да се постигне ефектът на лещата 
чрез използването на транспарентни материали. 
Ние, в зависимост от дебелината на слоевете, 
използваме по различен начин масите. Въпреки, че 
част от работния процес протича според инди-
видуалния опит, може да твърдим, че с използване 
на слоеве опакерен дентин, дентин, опалесцентен 
и транслуцентен емайл с дебелина от 0.5 mm; и 
според нашите съображения върху контрола на 
дебелината и пропускливостта на светлината, 

17 18

19 20

фиг. 17 до 20 Резултатът от нашите усилия.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
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е възможно да се получи структура с добро по-
слойно изграждане (фиг. от 17 до 20).

Втори клиничен случай 
Комбинирано естетично 
възстановяване с фасети и 
изцялокерамични корони
Обикновено в случай като този, когато са на-

лични проблеми с устната хигиена и не е предпо-
четено ортодонтско лечение, естествено е да 
решите, че е най-добре да се избегне възстано-
вяването с фасети на двата латерала (12 и 22). 
За да се удовлетворят естетичните изисквания 
на пациента и от гледна точка на времето, леку-
ващият екип взе решение да комбинира изцяло ке-
рамични корони и фасети. Ще се изработи изцяло 
керамична коронка на горния централен ляв резец 
и фасета на латералния до него (фиг. 21). 

Двете ключови страни на този процес са:
1. Възпроизвеждане на цвета в изцялокерамич-

ните елементи. 
2. Възпроизвеждане на цвета на фасетата, взе-

майки предвид големите разлики в дебелината 
при различните точки (или много тънка, или 
много дебела).
За изцялокерамичната корона използвахме 

алуминиевата керамика Vintage на Shofu, докато 
фасетата изработихме от Vintage Halo, която 
се използва като покривна керамика при мета-
локерамични конструкции. Както споменахме, 
системата Vintage, базирана на разликите в кое-
фициента на термично разширение на всеки ма-
териал, е разработена, за да постигаме същите 
цветове, което прави комбинираната работа 
много по-лесна. При изцялокерамичните корони 
използвахме по протежение на емайловите линии 
опалесцентна керамика в комбинация с разрабо-
тения от мен транслуцентен цвят в областта на 
шийката, който придава лек червен оттенък на 
зъбната шийка.

При тази керамика се отразява червен гради-
ент от гингивата и не е необходимо да се правят 
допълнителни корекции, както при металокера-
миката. Ако желаете, може да добавите малко 

21

фиг. 21 Клиничен случай, който ще се реши с фасети.

22

фиг. 22 Пример за най-добрия начин за определяне на 
цвят на пациента.

24

23

фиг. 23 и 24 Голяма разлика в дебелината между лявата и 
дясната страна.
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червено чрез използването на цервикален транс-
луцентен цвят. 

Това е едно от приложенията на системата 
Vintage “red shift” (фиг. 22).

При фасетата на съседния централен зъб чер-
веното отражение от съседната гингива, поради 
ефекта на лещата, постигнат с транслуцент и 
емайл със същия цвят, позволява да не се правят 
допълнителни корекции с цервикален транслуцент. 

Сега бих искал да се фокусирам върху критич-
ните области на реставрацията с двете фасети 
от двете страни (12 и 22). 

Как ще разрешите проблема с голямата раз-
лика в дебелината между зъбите вдясно и вляво 
(фиг. 23 и 24)? 

Ако погледнете само един елемент, ще видите 
огромната разлика в дебелината между медиал-
ната и дисталната част. Трябва да се съобразим, 
че стандартната дебелина за фасети е 0.5-0.8. 
Ето защо за този клиничен случай е необходимо да 
се вземат предвид и допълнителни фактори.

Един от най-често срещаните проблеми, по-
роден от разликата в дебелината, е различното 
изграждане на цвета в отделните точки при 
традиционно послойно нанасяне. За да се предо-
тврати намаляването на яркостта поради увели-
чената дебелина, трябва да се използва опакерна 
керамика с цел да се контролира яркостта. Но в 
този случай, по-често срещан проблем е липсата 
на дълбочина при окончателния резултат, което 
се проявява с липса на виталност на фасетата, 

т.е една напълно плоска фасета.
За да разрешим този проблем, нанесохме под 

емайла и дентина голямо количество дентинова 
микстура и опакерен дентин със среден цвят, 
което придава повече дълбочина. С други думи, 
концепцията, която използвахме за възстановя-
ването с фасети, е следната: запазва се дебелина 
от 0.4–0.5 за емайла и 0.8 за дентина; след това, 
ако все още има място с цел да предотвратим 
увреждането на вече изградената структура, 
смесваме дентиновите маси с опакерен дентин, 
като по този начин избягваме намаляването на 
яркостта и в същото време контролираме преми-
наването на светлината (фиг. 25а и 25b).

Трети клиничен случай
Проблематични фасети поради 
наличието на различни дебелини и 
изработването им. Приложение на 
техниката "ефект на промяна на 
цвета" в практиката.
Отчитайки проблемите, които се появяват и 

при случаите с нормална дебелина (0.5-0.8) и раз-
глеждайки фигура 26, разбираме, че при съобразя-
ването на цвета в инцизалната зона, благодаре-
ние на подходящата препарация (фиг. 27), можем 
да придадем скосяващ ефект на режещия ръб на 
пънчето и на зоните, при които липсва естест-
вен дентин. В случая с шест фронтални зъба, 
този проблем не съществува, но при наличие на 

25a 25b

фиг. 25а В областта близо до венеца, около това изцяло-
керамично възстановяване се забелязва доминиране на 
червения цвят. 

фиг. 25b Финален резултат.
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пънчета с различни дебелини, се маркират ори-
ентировъчни линии с молива Lamina Marker Pencil 
(Shofu) върху огнеупорния модел, за да получим по-
добър контрол върху скосяващия ефект (фиг. 28). 
След това, в съответствие с огнеупорния модел, 
ако пропорцията на пънчетата е много проблема-
тична, може да се направи малък отвор (фиг. 29) 
от страната на огнеупорния материал. В този 
случай това ще подобри изпичането на керами-
ката както и охлаждането след изпичане. Освен 

това ще се съкрати и времето за абсорбция на 
вода. При клиничните случаи рисуваме линии за 
ефекта на скосяване (фиг. 30), но те могат да се 
използват и като водачи за контрол на дебели-
ната и морфологията на короните. 

Фигури 31 до 34 показват как да тестваме 
позицията на границата между дентина и тран-
слуцента в случаите, в които има определена де-
белина. Фигури 35 и 36 илюстрират коригираната 
централна част на короната, при която някои 

Ключови и критични точки 
при препарацията на 

пънчето за фасета. Като се 
има предвид ограничената 

дебелина в инцизалната 
област, е трудно да се 

постигне скосяващ ефект 
поради наличието или 

отсъствието на дентин. 

В инцизалната област, 
ако успеем да осигурим 

правилната дебелина и по 
този начин да постигнем 

скосяващ ефект, е по-лесно 
да направим невидима 

линията на демаркация 
между областите с дентин 

и тези, при които той 
липсва. 

26

28

30

27

29

фиг. 26 Препарация: пример за грешна препарация. фиг. 27 Препарация: пример за правилна препарация.

фиг. 28 Ориентировъчни линии върху огнеупорния модел 
за по-добър контрол на скосяващия ефект.

фиг. 29 Изработване на малък отвор при много дебелите 
части на пънчето.

фиг. 30 Водещи линии за контролиране на дебелината и 
морфологията на короната.
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части са по-дебели, а други – по-тънки от остана-
лите. Фигура 37 демонстрира как водещите линии 
прозират равномерно във всяка точка и възста-
новяването е добре изработено по отношение 
на цвят.

Фигури 38 до 41 показват завършеното възста-
новяване. На фигури 42 до 47 се демонстрират 

31

33

35

37

32

34

36

фиг. 31 до 34 Пример за проверка на позицията на дентиновия ръб и на транслуценцията.

фиг. 35 и 36 Корекция на централната част.

фиг. 37 Водещите линии прозират 
равномерно във всяка точка.
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40

38

41

39

фиг. 38 до 41 Завършените възстановявания.

клиничния случай на друг пациент, който е решен 
с използването на тази техника. 

В инцизалната област, ако успеем да осигурим 
правилната дебелина и по този начин да постиг-

нем скосяващ ефект, е по-лесно да направим неви-
дима линията на демаркация между областите с 
дентин и тези, при които той липсва. 
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Заключение
В тази статия представих моите теории, от-

насящи се до проблемите, които възникват при 
възстановявания с фасети и различните видове 
препарации, както и възможните решения. 

Също така е очевидно, че за постигането на 
все по-добри резултати е много важна колабораци-
ята и обмяната на информация с лекуващия лекар; 
всъщност от това зависи добрата препарация, 

циментирането, правилната оклузия, както и до-
брото възпроизвеждане на цвета. Ще съм много 
щастлив, ако това, което описах в тази статия, 
може да се използва веднага от читателите при 
решаването на клинични случаи.

Накрая искам да благодаря за сътрудничеството при на-
писването на тази статия на г-н Banhol oт Shofu GmbH, на 
целия им екип, както и на екипа на Dental Creation Art, които 
ежедневно работят с мен по всякакви клинични случаи.

Статията се публикува с любезното съдействие на teamwork media Italia.

44

46

42

45

47

43

фиг. 42 до 47 Друг клиничен случай, разрешен чрез използване на същата техника.
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вашите пациенти 

отново усмихнати -
Yamahachi

ЯПОНСКИ ПРОДУКТ С 
ИДЕАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО: 

– фронт (горен или долен) – 4 лв., 
– диаторици (горни или долни) – 6 лв.,
– цяла гарнитура – 16 лв. 

AMПЛИУС ООД 
2140 Ботевград, ул. Славейков 33А; 1612 София, ул. Съвет на Европа 1
тел: 0723 66782, 02 471 9900; моб.: 0887 660000, 0888 062056
 е-mail: office@аmplius-bg.com; www.amplius-bg.com

Голям избор от размери и форми, 

цветове по Vita.

BioHPP е нов клас материал в протезирането, на основата 
на PEEK (полиетъретъркетон). BioHPP e керамично подсилен, 
високо производствен полимер и е най-устойчив на усукване 
в сравнение с твърдите скелетни материали. BioHPP има 
еластичността на човешката кост, с естествена визия и 
функционалност, достъпен в три различни цвята. Материа-
лът е разработен за нуждите на протезирането. Неговият 
предшественик се използва успешно в медицината повече от 
30 години и е доказал своята биосъвместимост и механични 
свойства. Тези полимери предлагат дълготрайна стабилност, 
ниска абсорбация на вода и още редица други предимства.

www.dentasvet.com
тел.: 0888996242, 0897961388

Различните цветове и физиологичната еластичност правят BioHPP изключително добър за скелетен материал при малки и големи 
висококачествени реставрации. Отличната здравина и перфектното полиране са основни характеристики.

Достъпна е широка гама от visio.lign материали за облицоване на BioHPP, които се свързват с BioHPP със  специален праймер, отли-
чаващ се със своята еластичност.

Друга интересна индикация е изработката на индивидуални абътмънти с прес техниката и системата for2press. Абътмънтът 
може да бъде поставен веднага.

От индивидуален абътмънт до телескопична протеза. С иновативния материал BioHPP и неговите различни цве-
тове се откриват нови възможности при изработката на фиксирани или снемаеми реставрации върху импланти 
или естествени зъби.
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Анализ, наслояване и пресоване
СЪЗДАВАНЕТО НА КРАСИВА УСМИВКА ИЗИСКВА ПРЕЦИЗНА ОЦЕНКА 
НА ЕСТЕТИЧНИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ АСПЕКТИ

Gѓrald Ubassy

От първостепенно значение при изработването на възстановявания 
е добре съставеният работен план. В нашата лаборатория ние 
сме си създали специален подход, който е представен в тази 
статия с един клиничен случай. Възстановителната част включва 
изработването на 6 фасети на горни фронтални зъби.
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ЛАБОРАТОРНА  
ТЕХНИКА

Анализ
При трудни случаи зъботехникът започва 

възстановителната процедура като анализира 
внимателно всички налични данни: това включва 
снимки на първоначалната ситуация, работни мо-
дели и регистрата с лицева дъга. Самата порт-
ретна снимка на пациента предоставя много 
важна информация на зъботехника. На базата на 
тази снимка можем внимателно да анализираме 
формата на зъбите и лицевите параметри (мор-
фология) и по този начин да си оформим някаква 
първоначална концепция как точно да постигнем 
„естетичното” в усмивката (фиг. 1). В настоящия 
случай интраоралните снимки показват, че пред-
ните и задните зъби са с много напреднала сте-
пен на абразия (фиг. 2). Желанието на пациента е 
да се премахнат тези дефекти и зъбите да въз-
върнат естествената си форма. 

След задълбочена консултация с лекуващия зъ-
болекар бе решено засегнатите зъби да бъдат 
възстановени с изцяло керамични фасети с мини-
мално инвазивно изпиляване. Като предварителна 
стъпка бе проведено ортодонтско лечение, чрез 
което горните фронтални зъби 13, 12, 11, 21, 22 и 
23 бяха преместени вестибуларно с цел намаля-
ване на травмиращата им функция. Впоследствие 
бяха препарирани вестибуларните им повърхно-
сти (фиг. 3).

Избрахме да направим фасетите от пресо-
вана керамика, която впоследствие да наслоим в 
съответствие с индивидуалните изисквания на 
случая. Аз съм използвал тази техника в продъл-
жение на много години. Първите си възстановява-
ния изработих по този начин с IPS Empress® през 
1992 г. [Shapes and shades, G. Ubassy, Quintessence 
Publishing Co.]. Впоследствие IPS Empress 2 стана 
предпочитаната от мен керамика. Междувре-
менно използвах изключително много IPS e.max® 
Press (литиево-дисиликатна стъклокерамика). По 
мое мнение този подход е идеален за изработва-
нето на възстановявания по този начин. Незави-
симо, че конвенционалната техника за наслояване 
на керамика върху огнеупорни модели дава високо 
естетични резултати, методът отнема много 
време и е доста капризен. Възстановяването 

трябва да се пече няколко пъти без възможност за 
контрол на цвета през това време. По техниката, 
която аз използвам, възстановяването първона-
чално се пресова и след това се изрязва инцизал-
ната трета. Така зъботехникът „просто” трябва 
да нанесе повърхностната керамика. В крайна 
сметка тази техника отнема по-малко време и 
позволява лесен контрол на крайния резултат.

фиг. 1 Внимателен анализ на първоначалната ситуация, 
формата на зъбите и лицевата морфология на основата 
на портретна снимка на пациента.

фиг. 2 На интраоралната снимка се вижда тежка абразия 
на предните и задни зъби.

фиг. 3 За горния фронт е предвидено минимално инвазивно 
лечение. Препарирани са само вестибуларните повърхно-
сти на зъбите. 

2

3

1



 36 лаборатория 2014 година

ЛАБОРАТОРНА  
ТЕХНИКА

Схема на наслояване
При възстановявания във фронталната област 

е изключително важно внимателно да бъдат въз-
произведени цветовото насищане и яркостта. 
В повечето случаи има нужда да бъдат нанесени 
няколко слоя за постигане на подходящия отте-
нък. В настоящия случай обаче поради минимално 
инвазивното изпиляване, наличното място за фа-
сетите бе твърде малко. Сигурен съм, че всеки 
зъботехник е изпадал в подобна ситуация. За да по-
стигнем един наистина естетичен резултат е не-
обходимо да разполагаме със схема за наслояване 
на керамиката (фиг. 4). В този случай аз използвах 
две различни IPS e.max Ceram дентинови маси: А3 
и А2, включително и един допълнителен по-светъл 
дентинов цвят В1, смесен с 1/2 опалесцентен 
ефект (ОЕ 4) за повишаване на яркостта. 

Както всички знаем инцизалната трета на ес-
тествения зъб е транслуцентна. Следователно 
в тази част на възстановяването дентиновата 
маса трябва да бъде „десатурирана” с „транслу-

центно неутрална” маса. Опалесцентният ефект 1
(ОЕ 1) е незаменим по отношение на неговите опа-
лесцентни свойства. Той изглежда транслуцентно 
син при отразяване на светлината и се оцветява 
в кехлибарен оттенък при преминаване на свет-
лината през него. Нанасяме го в проксималните 
ъгли и по инцизалния ръб на възстановяването. 
Светлината при естествените зъби се поглъща 
от малките области на инцизалните ръбове. В 
този случай те бяха имитирани с виолетов мате-
риал (ОЕ V) и 1/2 (ОЕ 1). Наименувал съм тази смес 
с описателното име „поглъщащ материал”. Тъй 
като имахме много малко място за емайлова маса 
реших да използвам светлата (ОЕ 4). Представе-
ната по-горе техника за наслояване и измисленият 
от мен метод за постигане на правилния цвят, 
както и много други полезни съвети и трикове са 
описани детайлно в моята книга „Съвети и три-
кове”, издадена от teamwork media srl. 

Бележка на редакцията: 
книгата е преведена на български и може да я 

закупите от фирма Инфодент.

Пресоване...
Блокчетата на IPS e.max Press са идеални за 

изработването на скелети, върху които впослед-
ствие наслояваме керамика. В настоящия случай 
моят сътрудник Florence Ozil изработи тези 
рамки, използвайки (МО 1) блокчета (дебелината 
на изработените фасети бе 0,4/0,5 мм). Цветът 
и опацитетът на тези блокчета се оказаха много 
подходящи за случая. Материалът, не е прекалено 
опакерен и замаскира задоволително цвета на пре-
парираните зъби. Голямата гама от блокчета, с 
които разполага системата IPS е.max, ни осигу-
рява подходящо решение за почти всяка клинична 
ситуация. Благодарение на големия избор за опа-
цитет, транслуцентност, яркост и флуоресцен-
ция, можем да се справяме дори и при трудни за 
решение случаи. 
1. Блокчетата от (МО 1) маскират цвета на пре-

парираните зъби, но не изглеждат прекалено 
опакерни. Ние използваме този вид блокчета в 
почти 70% от случаите. фиг. 4 Детайлната схема на наслояване е ключов момент 

в естетичната реконструкция на фронтални зъби. 

4
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2. Блокчетата от (МО 0) са добра алтернатива 
за изработването на по-светли фасети, осо-
бено ако пациентът иска „брилянтно бели” зъби. 

3. Пресованите LT блокчета са подходящи в кли-
нични ситуации, при които препарираните 
зъби са с по-светъл цвят. Благодарение на 
транслуцентните си свойства тези блокчета 
позволяват на цвета на препарираните зъби да 
прозира под възстановяването, което придава 
определена дълбочина на крайния резултат. 
Старая се да не използвам този вид блокчета 
при възстановяването на единични зъби, тъй 
като е малко трудно да се предвиди крайният 
цвят след циментирането. 

4. В добавка днес са налични още няколко вида флуо-
ресцентни пресовани блокчета: IPS e.max Press 
Impulse Opal 1 и 2, както и Impulse Value 1,2 и 3. 
Използваме тези блокчета в различни ситуации.

...и наслояване
След пресоването, фасетите бяха намалени 

до 0,3 мм дебелина и върху тях бе нанесен тънък 
слой дентинова маса (фиг. 5). Извършено бе ос-
новно печене на 750°C преди процедурата по нас-
лояване. След него бяха нанесени материали от 
системата IPS e.max Ceram Essence (фиг. 6). Изпъл-
няването на тези стъпки изисква зъботехникът 
да има значителен опит. Тъй като скелетът на 
фасетите маскира тъмните цветове (блокчета 
от МО 1), трябва да бъдем сигурни, че в цервикал-
ната трета ще получим достатъчно насищане 
на цвета. В този случай мястото за наслояване 
бе много ограничено, но материалите Essence са 
добра алтернатива за справяне с подобни предиз-
викателства. Те се пекат на 725°C. В описания 
случай печенето на всички слоеве стана наведнъж 
(фиг. 7). Тази икономически изгодна процедура зна-
чително намали работния обем на лабораторията 
и повиши нейната ефективност. Измерената де-
белина на фасетите бе 0,5 в средната трета и 0,3 
в цервикалната трета. Зъболекарят е препари-
рал зъбите в инцизалната трета така, че да има 
достатъчно място за наслояване на керамиката 
и за създаване на всички фини детайли, които са 

необходими за постигането на едно естествено 
изглеждащо възстановяване.

Много е важно зъботехниците 
в началото на кариерата си да 
изучават подробно различните 
зъбни форми и цветове.

фиг. 5 Пресованите фасети. Цвета и опацитета на блок-
чето IPS e.max® Press в достатъчна дебелина маскира 
цвета на препарираните зъби.

фиг. 6 След основното изпичане са нанесени материали 
от IPS e.max Ceram Essence и...

фиг. 7. ...керамичните слоеве. За постигане на крайния 
резултат е необходим само един цикъл на печене.

6

7
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Морфологичен дизайн
С цел правилно възпроизвеждане морфологията 

на зъбите, контурите и характеристиките на фа-
сетите са маркирани с двуцветен восъчен молив 
(фиг. 8 до 10). Това ни помогна точно да пресъзда-
дем зъбните форми. Използването на този метод, 
който аз преподавам от 18 години, позволява да 
бъдат постигнати висококачествени резултати. 

В лабораторията разполагаме с колекция от ня-
колко хиляди естествени зъби. Използвайки тези 

екземпляри ние анализираме формата и повърх-
ностната текстура на зъбите. 

Завършените фасети са с дебелина 0,75 в сред-
ната трета: 0,3 за скелета и 0,45 за наслоената 
керамика (фиг. 11). Въпреки ограниченото налично 
място, ние успяхме да създадем цвета, който бя-
хме планирали. На снимка 12 се вижда високата на-
ситеност на възстановяването в цервикалната 
трета и повишената яркост в средната трета. 
Транслуцентните ефекти (абсорбционните зони) 

фиг. 8 до 10 Финализиране на зъбните форми. Контурите и ъглите на зъбите са маркирани с двуцветен восъчен молив. 

фиг. 11 Фасетите са с оконча-
телна дебелина 0,75 мм (в средната 
трета): 0,3 мм за скелета и 0,45 за 
наслоената керамика. 

фиг. 12 Въпреки тънкостта на възстановяванията цветът им в цервикалната 
трета е задоволителен. Начинът, по който са изработени фасетите ни поз-
воли да увеличим яркостта в средната трета на инцизивите и да възпроизве-
дем желаната транслуценция. 

фиг. 13 Наблюдавайки възстановяванията на модела става 
ясно, че те ще се впишат перфектно и естествено в ус-
тата на пациента.

фиг. 14 Циментираните фасети потвърждават успеха на 
нашия добре планиран подход.

12
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фиг. 15 и 16 ...Успешно интегрираните в естетичен и 
пародонтален аспект възстановявания. 

фиг. 17 Пациентът се усмихва отново.

и отразяващите дентинови маси във фасетите 
са ясно забележими. Подробното разглеждане на 
фасетите върху модела ни изгради едно предва-
рително впечатление как биха изглеждали те след 
адхезивното им циментиране в устата (фиг. 13). 
Внимателно полираме естествено изглеждащата 
текстура на повърхността, която сме постиг-
нали. Възстановителните материали на повърх-
ността са с изключително тънък слой. Резулта-
тът, който постигнахме бе високо естетични 

фронтални възстановявания (фиг. 14). След няколко 
седмици поставените в устата на пациента фа-
сети показаха отлична адаптация по отношение 
на пародонталните структури (фиг. 15 и 16). Не-
съмнено сполучливият резултат се дължи и на 
доброто ни сътрудничество с д-р Стефан Коуби 
от Марсилия. Заедно ние успяхме да възстановим 
усмивката на пациента. Формата на зъбите е съ-
образена със зъбната морфология и излъчването 
на пациента (фиг. 17).

Заключение
Фасетите са идеален лечебен вариант за опи-

сания по-горе случай. Ние успяхме да постигнем 
забележителни резултати с възстановявания, кои-
то включват пресовани керамични скелети, кои-

то впоследствие са наслоени с керамика. Този ме-
тод е по-лесен от конвенционалната техника с 
наслояване и в същото време дава отлично ка-
чество на възстановяванията. 

16 17

15

Изказвам специални благодарности на д-р Стефан Коуби от Марсилия за неговите лични и професионални качества.





— Супер високотранспарентен циркон, близък до 
прозрачността на литиево-дисиликатните керамики

— 3-слоен PMMA за естетични временни конструкции

— PEEK - биосъвместим полимерен материал за скелети

— Многослойни циркониеви блокове – прогресиращ цвят и 
прозрачност

— Cr-Co сплав Ceramill Sintron вече и за големи конструкции 
(до цяла зъбна дъга)

— Нова стратегия за релефен анатомичен моделаж (Ceramill HD)

— Фрезоване на индивидуални абътманти от титан

— Модул и стратегия за изработка на тотални протези

AMПЛИУС ООД 

2140 Ботевград, ул. Славейков 33А
1612 София, ул. Съвет на Европа 1

тел: 0723 66782, 02 471 9900
моб.: 0887 660000, 0888 062056

е-mail: office@аmplius-bg.com
www.amplius-bg.com

винаги с едни гърди напред
ceramill CAD/CAM 
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ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

тел.: 02/ 963 45 43, 963 05 44; GSM: 0885 80 76 75, 0898 45 26 85; е-mail: infodent@infodent.bg

www.infodent.bg

Списание Quintessence International, Bulgarian Edition e издание по немски лиценз, 
преведено на български език. Публикациите включват техники, които са приложими 
в клиничната дентална практика. Те са научнообосновани и представят високо 
ниво на изследвания, както и полезни клинични процедури. Световноизвестни 
автори представят на страниците на списаниетo протоколите и методите си на 
работа за постигане на максимални лечебни резултати. Списанието излиза 4 пъти 
в годината през месеците февруари, май, септември и декември. 

Списание Инфодент е издание с 15-годишна история. От четири години изданието 
е с променена концепция. В него се публикуват клинични случаи и възможности за 
разрешаването им. Статиите са преводни и голяма част от тях са от италиан-
ското издателство teamwork media. Списание Инфодент излиза в 6 тематични 
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медицина”, „Естетика”, „Протетика”, „Ендодонтия”, „Пародонтология”. 
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техники и протоколи на работа, събития и курсове. Списанието ще излиза 4 пъти 
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Три зъбни линии, по които 
ще загубите думи. 

Феноменална естетика

Bonartic® II NFC+

Condyloform® II NFC+

PhysioStar® NFC+

Най-добрата износоустойчивост

Нови формировъчни елементи

за материали

ТРИДНЕВEН ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 
за зъботехници за работа с продуктите на швейцарската фирма Candulor – 

един от лидерите в света в областта на естетическото протезиране. 

Курсът ще се проведе в дентално студио "Бурджев" – София

За повече информация, предварителна заявка и записвания се обърнете на посочените по долу координати:
Магазина на ВОП ООД – гр. София, бул. Борис III, N41; Мишел МИШЕВ - 0887 88 77 45; еmail: mishev@vop-bg.com
гр. Ботевград, кв. „Чеканица” 1, И.З. „Микроелектроника”; Петя ВЕЛЧЕВА - 0885 62 13 25; еmail: petya@vop-bg.com

ОРГАНИЗИРА от 16.11. до 18.11.2014 г.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕРВЕНА И БЯЛА ЕСТЕТИКАEФЕКТ НА ПРОМЯНА НА ЦВЕТА
АНАЛИЗ, НАСЛОЯВАНЕ И ПРЕСОВАНЕ

Ако не сте участвали в Колоквиума, но проявявате
интерес към изданието, можете 
да направите абонамент на цена 39 лв. 

до 31.12.2014 г. на: http://www.infodent.bg
 zab_lab@infodent.bg 

или на: 02 963 45 43, 02 963 05 44
 0898 452 685; 0885 807 675
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статии с представяне на 
техники стъпка по стъпка

 новости в зъботехниката

 интервюта с 
водещи зъботехници

 европейски политики
и европроекти  

 курсове

ВСИЧКИ ЗЪБОТЕХНИЦИ, участници в 

Колоквиума в Боровец на 14 и 15 ноември, 

ще получат безплатeн абонамент за 

списание „Зъботехническа лаборатория” 

за 2015 г.

на издателска група Инфодент


