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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Рационален подход в 
минимално инвазивната 
естетична дентална медицина 

Prof. Angelo 
PUTIGNANO, 
MD, DDS
Universitђ Politecnica 
delle Marche, 
Dipartimento di Scienze 
Cliniche Specialistiche ed 
Odontostomatologiche, 
Via Tronto, 10, 60121 
Ancona, Italien

Gianfranco 
POLITANO, DDS
Via Giardini Pietro, 168, 

41100 Modena, Italien

Vincenzo 
MUSELLA, MDT
Via S. Lucia 4, 41051 
Montale Rangone, 
Modena, Italien

KЛЮЧОВИ ДУМИ: естетика, естетичен анализ, екипна работа, восъчен моделаж, мокъп, 
минимално инвазивна естетична дентална медицина, фасети

Резюме:
Авторите представят своята философия за възстановявания с помощта на клиничен 
случай на пациентка с лоши композитни обтурации в областта на фронта и изразена 
гингивална усмивка. Целта е постигане на максимално естетичен резултат и запазване на 
възможно най-голяма част от твърдите зъбни тъкани, както и задоволяване желанията на 
пациента. Това е възможно да се осъществи само чрез оптимално интердисциплинарно 
планиране и цялостно ангажиране на пациента в лечебния процес.
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ЕСТЕТИКА
клиника и лаборатория

Stefano INGLESE
Via Romolo Tranquilli 15, 
67057 Pescina, L’Aquila, 
Italien

KЛЮЧОВИ ДУМИ: индивидуализиране, тъканна регенерация, биологична интеграция, 
естетична интеграция, функционална интеграция, минимално инвазивни 
интервенции, флуоресцентност, опалесцентност, естетична хармония

Резюме:
Красотата и естетиката са основополагащи черти на съвременното общество. 
Статията има за цел да покаже, как чрез малки промени на формата и обема в областта 
на фронталните зъби се изменя цялостният естетичен вид на лицето, неговото 
излъчване, тонусът на устните, а с това и емоционалното състояние на пациентите. 
Стъпка по стъпка е показано изработването на корони и фасети в областта на фронта, 
започвайки от планирането, преминавайки през функционалната диагностика и 
накрая индивидуализирането на възстановяването. Целта е постигане на перфектна 
естетична, функционална и биологична интеграция.

Естетика и 
индивидуалност



Layers: 
An Atlas of Composite 
Resin Stratification
aвтори: Manauta, Jordi; Salat, Anna
издадена: 2012
твърди корици, 448 стр., 1234 цветни снимки
език: английски 
раздел: естетика 

Независимо от напредъка на съвременните 
дентални разработки на биоматериали и 
тъканна регенерация, все още не съществува 
дентален материал, който перфектно да си 
взаимодейства с естествения зъб. Авторите 
на този динамичен атлас твърдят, че от 
ключово значение при създаването на 
естествено изглеждащи възстановявания е 
майсторството в техниката на работа със 
слоевете, а не самият материал.

Книгата предоставя повече от хиляда 
изображения, с които се илюстрира 
стратификацията на естествения зъб. 
Демонстрират се начини за нанасяне на слоеве 
от композитен материал с цел да се пресъздаде 
цветът, опацитетът, формата и 
повърхностните особености на естествения 
зъб. Подробно е описана стратификационна 
техника, която е възможна с широка гама 
материали. 

Всяка глава започва с възгледите и личното 
мнение на изявени личности в естетичната 
дентална медицина като Luiz Narciso Baratieri, 
Galip Gu..rel, Pascal Magne, Francesco Mangani, 
Ricardo Mitrani, Angelo Putignano и други.

Описаните в книгата оптимални техники за 
работа не само внасят естествено изглеждаща 
красота във възстановяването, но имитират и 
вродената биоархитектура на зъбите, което е 
в основата на функционалните и естетични 
успешни резултати.

за контакти: 02/963 45 43; 0885 807675 www.dentalbooks.bg
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Днес композитните възстановявания се при-
лагат успешно за минимално инвазивно ле-
чение на всички видове класове кавитетни 
форми по Black. Прилагането на различни 
видове лечебни техники (еднофазни или дву-
фазни) позволява възстановяване както при 
малка, така и при по-обширна загуба на твърди 
зъбни тъкани. Усъвършенстването на техни-
ката за нанасяне на композит в последните 
години допринесе за значително разширяване 
на индикациите на композитните възстано-
вявания. Някои от новите индикации включ-
ват корекции на стари обтурации, директни 
композитни корони на фронталните и дис-
талните зъби, директно възстановяване, 
което във фронта се извършва с цел подо-

бряване на естетиката, а при дисталните 
зъби може да бъде алтернатива на фиксирани 
мостови конструкции или имплантати.1-11 
Въвеждането в употреба на подсилен с фи-
бро влакна композит увеличи индикациите за 
композитните възстановявания в консерва-
тивната дентална медицина. 

В литературата са публикувани няколко 
изследвания относно дългосрочното кли-
нично представяне на по-обширни компо-
зитни възстановявания.1-11 Много малка част 
от тези клинични данни имат отношение 
към проследяване на възстановявания, израбо-
тени по всички стандарти на съвременната 
композитна техника. Настоящата статия 
представя дългосрочно проследяване на ком-

КОНСЕРВАТИВНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Hans Jо
..
rg STAEHLE

Poliklinik fu
..
r 

Zahnerhaltungskunde 
der MZK-Klinik des 
Universitа

..
tsklinikums 

Heidelberg; 
Prа

..
sident der Deutschen 

Gesellschaft fu
..
r 

Zahnerhaltung (DGZ) 

KЛЮЧОВИ ДУМИ: директни композитни изграждания, естетична корекция, дългосрочно 
проследяване, изграждания при дистални зъби

Резюме:
Съвременните клинични протоколи и усъвършенстването на техниката за 
изработване на директни композитни възстановявания допринасят за 
същественото разширяване на индикациите за приложението им.
Настоящата статия представя дългосрочно проследяване на директни композитни 
възстановявания в случаи на първоначално лечение на кариес, подмяна на обтурации с 
вторичен кариес, директни композитни корони и възстановяване с цел промяна на 
формата на зъба. (Quintessence Int 2015; 46:373-380; doi:10.3290/j.qi.a33718;
originally published in Quintessenz 2014; 65(5):547-555)

По-консервативна 
дентална медицина: 
Дългосрочно проследяване 
на директни композитни 
възстановявания
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Превод: д-р Адриана Йовчева
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С ТОЗИ КОМПЛЕКТ CHR6B ПОЛУЧАВАТЕ
• 6 шприци фотополимер по 2,5 гр. 

4 дентина UD1, UD2, UD3, UD4 и 2 емайла UE1, UE2
• 1 шприца фотополимер от 2,5 гр. 

последно поколение емайл EF3 – БОНУС
• 1 шприца течен фотополимер – 1 гр. БОНУС
• Полираща система с 2 диамантени 

пасти и паста алуминиев оксид 
+ четка от кози косъм + бонд 

 + ецваща течност



The Science and Art of 
Occlusion and Oral Rehabilitation
aвтори: Martin Gross
издадена: 2015 г., 1-во издание
твърди корици, 544 стр., 3406 цветни снимки
език: английски 
раздел: функционална терапия 

Тази книга изчерпателно представя концепции, 
нови клинични дисциплини и разширяващите се 
възможности за лечение с основан на доказател-
ства текст, включващ дидактични и клинични 
области свързани с оклузията и оралната 
рехабилитация, които отразяват променящите 
се парадигми.

Въведението представя разликата между науката 
и клиниката и поставя основни клинични въпроси, 
свързани с предизвикателствата при възста-
новяването на съзъбието и денталната оклузия.

Първата част от книгата разглежда еволюцията 
на дъвкателната система, растежа и 
развитието, невромускулната физиология, 
орофациалната болка, невропластичността и 
биопсихосоциалните схващания за болка и 
темпоромандибуларния ставен синдром (ТСС).

за контакти: 02/963 45 43; 0885 807675 www.dentalbooks.bg

Цена: 280 € 

Разгледани са дъвкателната орална функция, бруксизмът и дисфункцията, както и 
най-новите схващания за темпорормандибуларни разтройства.

Втората част се занимава с основите на оклузията; функционалната анатомия на мускулите, 
темпоромандибуларните стави, мандибуларната динамика, оклузията от Клас 1 и основите на 
естетиката.

Във втората част са разгледани денталните оклузални варианти и оклузалните интерференции.

Третата част започва с глави за оклузията в имплантологията и денталните артикулатори. 
Следва глава, представяща съвременни методи за планиране на  лечението при възстановявания 
от Клас 1, 2 или 3, както и отклонения в темпоромандибуларната става.

Специалната глава за перспективите в областта на естетиката е написана от трима международно 
познати клиницисти, представящи естетични случаи и най-високо ниво на съвременното клинично 
изкуство – д-р Стефано Грасис, д-р Инаки Гамборена и д-р Конрад Мейенберг.

Следващите глави разглеждат възстановяването на пародонта, лечение и възстановявания при 
бруксизъм, възстановявания с имплантати и компютърно асистирано планиране за поставяне 
на имплантати и накрая справяне с темпоромандибуларните разстройства. 
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: caries profunda, пулпа, запазване на виталитета, индиректно покритие, 
директно покритие, непълно отстраняване на кариозна маса

Резюме:
Статията показва опит за запазване на виталитета на пулпата при наличие на Caries 
profunda, без клинична или рентгенологична изява на необратим пулпит. За да се избегне 
разкритието на пулпата при цялостното отстраняване на кариозната маса и да се 
увеличат шансовете за запазване на виталитета, кариозният дентин може да бъде 
оставен в близост до пулпата. Днес все повече се практикува постепенното и едномо-
ментно, непълно отстраняване на кариозна маса. Изследванията отдават предпочитание 
на частичното отстраняване на кариеса, за което до момента има малко клинични доказа-
телства. При разкриване на пулпата в кариозен дентин имаме възможност за директното 
є покритие, т.е. пулпотомия със слаби изгледи за успех, или незабавна пулпектомия с добра 
прогноза. Ако се откажем от запазването на виталитета, имаме възможност за 
провеждане на кореново лечение, което има около 10% неблагоприятна прогноза.

Запазване на виталитета на 
пулпата при Caries profunda
Каква е актуалната позиция?

Въведение
Дълго време съществуваше консенсус от-
носно лечението на една кариозна лезия и по-
точно относно факта, че преди обтурира-
нето на кавитета е задължително да бъде 
премахнат изцяло инфектираният дентин. 
Според „Указанията на Съюза на зъболека-
рите в Германия и здравните каси“ също е 
задължително „консервативното лечение на 
зъбите да се провежда така, че кариозният 
дентин да бъде отстраняван изцяло”.1 Тази 
философия се основава на заключението, че 
пълното отстраняване на кариозната маса 
предотвратява напредването на кариозния 
процес, а оставянето є би могло да доведе 
до увреждане на пулпата, както и некротизи-
рането є, в резултат на отделящите се от 
кариозните бактерии токсини. Този подход е 

предпочитан в много клиники.2 Поради това 
70% от интервюираните в една анкета гер-
мански зъболекари отхвърлят непълното 
отстраняване на кариозна маса поради опи-
саните по-горе причини; 50% от зъболека-
рите в повечето случаи отстраняват изцяло 
кариозната маса, дори и това да е свързано с 
разкриване на зъбната пулпа (фиг. 1).

фиг. 1 
Цялостно 
отстраняване на 
кариозна маса с 
експозиция на пулпа.

1
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Терминът „Паро-eндо-лезии“ комбинира клинична картина, която 
може да се дължи на различна етиология (ендодонтска или пародон-
тaлна), но с доста близки симптоми.
На базата на обстоен анализ на диагностиката, етиопатогенеза-
та и клиничните фактори, авторът на книгата представя нова 
терминология с опростена класификация на ендо-периодонталните 
лезии. Тя хвърля светлина върху двусмислената патологична ситуа-
ция, която често бива погрешно интерпретирана в клиничната 
практика. Стъпка по стъпка, читателят се запознава със система-
тизирани диференциални диагнози. Целта е да могат да бъдат 
разграничени белезите и симптомите, свързани с етиологията, 
което определя правилното лечение.
Авторът представя интердисциплинарен подход, както и предска-
зуеми клинични протоколи, които гарантират успеха на лечението. 
Изобилието от документирани случаи илюстрира тясната взаимо-
връзка между зъбната пулпа и периодонциума и показва разнообра-
зието от клинични ситуации, в които се проявява двойнствената 
патология.
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инструмент за отвъртане на имплантат

Проблемът: 
Отстраняване на здраво вкостен имплантат
За съжаление не са редки случаите, при които оралните имплантати трябва да 
бъдат отстранени. Причините за това могат да бъдат неправилна позиция, 
фрактури или периимплантит. Отстраняването на един добре интегриран в 
костта имплантат е определено по-трудно, отколкото неговото поставяне. 
В миналото са използвани различни техники. Например с помощта на трепан-борер 
костта около имплантата циркулярно се е отстранявала докато той се освободи. 
При тази интервенция обаче в съответната област трябва да бъде жертвана още 
поне 0.5 mm кост, което често води до загуба на букалната костна ламела. Друг 
допълнителен проблем, който може да възникне при използването на този метод, е 
увреждане на съседните зъби. Освен това при изборване се наблюдава голямо 
отделяне на топлина, което при определени обстоятелства води до некрози в 
костта, предполагащи много лошо зарастване на костната рана. От доста дълго 
време тази техника не се използва, а се изборва селективно само на определени 
места (най-вече букално), докато имплантатът не бъде освободен.
Друга техника, която се е прилагала, е загряване на имплантата (често с помощта 
на въртящи се инструменти, с които се работи с голямо налягане и без охлаждане), 
което също води до костни некрози и загуба на осеоинтеграция.

Отстраняване на имплантат

Днес е известно, че дори и добре интегри-
рани имплантати могат да бъдат отстра-
нявани. Различни производители на имплан-
тати предлагат специални инструменти 
за това. Най-често става дума за конични 
приставки, които имат обратна резба. Тази 
част се навива в имплантата, подлежащ на 
отстраняване и разрушава вътрешната 
резба. По този начин се осъществява изклю-
чително здрава връзка между имплантата и 
инструмента за отстраняване (фиг. 1).

Отвиващата сила (обратна на върте-
нето на часовниковата стрелка) се прилага 
чрез ръчна тресчотка (фиг. 2). Не е необхо-
димо да се използва груба сила, а с дозирано 
усилие, както е при луксирането на зъб, първо 
се разтяга леко костта, докато се освободи 
създадената костна връзка (фиг. 3 и 4). След 
отвиването на имплантата остава само ми-
нимален дефект (фиг. 5). По този начин се от-
страняват и имплантати, които се намират 
в непосредствена близост до естествени 

Изпитано решение: 
Отстраняване на имплантат
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Резюме:
При новия тип рингови светкавици (Nissin MF18) могат да бъдат избирани 
множество допълнителни варианти, които далеч надминават обичайното 
фронтално и симетрично осветяване. Представената светкавица е първата 
рингова светкавица, която може да бъде използвана като основна тогава, 
когато разполагаме и с други, съвместими със системата є.

Модерна фотография 
с рингова светкавица

Въведение
Ринговата светкавица е пряко свързана с 
денталната фотография. Въпреки че лате-
ралната светкавица има преимущества от-
носно пластичността на снимките, много 
зъболекари предпочитат ринговата светка-
вица поради лесната работа с нея и доброто 
осветяване, особено в задните участъци 
на устната кухина. Предпочитани рингови 
светкавици са Canon MR-14 EX Sigma и EM-140 
DG, които могат да се използват и с фотоа-
парати на други фирми.

Междувременно бързото развитие на фо-
тографията доведе до предлагане и на дис-
танционно управлявани светкавици от някои 
производители. Това не е от особено значение 
за интраоралната фотография. Обаче в облас-
ти като предметната и портретната фо-
тография, безкабелната комуникация с други 
светкавици има много преимущества. Всеки, 
който е работил веднъж „wireless“, не желае 
да работи повече по друг начин. В това от-
ношение разработената от фирмата Nissin 
(Tokio, Japan) светкавица MF18 запълва една 
празнина и дава възможност на тези, които 

използват рингова светкавица, да се възполз-
ват от този технологичен напредък.

Меню и възможности 
за настройка 
Nissin MF18 в момента се предлага за каме-
рите на Canon и Nikon. Светкавицата е оком-
плектована с шест адаптора и може да бъде 
монтирана върху всички видове обективи 
(фиг. 1). 

Светкавицата се състои от два почти 
полукръгли единични сегмента, които могат 
да се програмират и поотделно, и разстоя-
нието между тях да се увеличава (фиг. 2a и 
2b). По този начин се избягва винетирането 
(затъмняването на ъглите на снимката) при 
широкоъгълните обективи. Независимо от 
това характеристиката на осветяването 
се променя минимално, тъй като светлината 
идва повече отстрани.

Захранването предлага някои новости в 
сравнение с другите рингови светкавици. 
Първото, което прави впечатление е цвет-
ният дисплей, който се завърта при стра-
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