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Luxa Crown
Самополимеризиращ композит за изработка 
на дълготрайно - временни корони и мостове. 

• Най-лесният начин за изработка 
в кабинета - в едно посещение. 

• Дълготраен отличен резултат, 
с износоустойчивост до 5 години. 

• Оптимални механични свойства. 

• Спестяване на време и разходи.
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ПРЕДСТАВЯ пародонтологичен апарат 
за измерване дълбочината на пародонтални джобове

>> Ранна диагностика на заболяването и снемане пълен статус на състоянието. 
>> Позволява директно получаване на диаграма - мотивира пациента. 
>> Измерва рецесии, време на кървене и много допълнителни фактори. 
>> Малкият диаметър на сондата го прави по-малко агресивен и по-удобен. 
>> Измерва дълбочината на пародонталните джобове и 

записва индексите по време на диагностицирането. 
>> Работи със софтуер buzz Paro - един от възможно най-добрите 

софтуерни продукти за запис, съхранение, архивиране, 
визуализиране и документиране на констатирания проблем. 

>> Предвиден за работа с еднократни типчета.

ната на пародонталните джобове и 
те по време на диагностицирането. 
туер buzz Paro - един от възможно най-добрите 
укти за запис, съхранение, архивиране, 
документиране на констатирания проблем. 
бота с еднократни типчета.

 София, ул. Прелом 8; тел.: 02/ 971 54 40; 971 54 41
 www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

ВЕЧЕ и на 

българския   

 пазар!

Първата стабилна  
колагенова матрица,  която 
гарантира  обем и дебелина  
на меките тъкани

Алтернативата на 
 съединителнотъканна 
присадка

Geistlich Fibro-Gide®
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ИНОВАТИВНИ ЛЕЧЕБНИ ПОДХОДИ

ZTM Clemens 
SCHWERIN
Poliklinik fu

..
r Zahna

..
rztliche 

Prothetik 
des Klinikums der 
Ludwig-Maximilians- 
Universita

..
t Mu

..
nchen 

Goethestr. 70
80336 Mu

..
nchen

Matthias KELCH
Dr. med. dent.

От дигитален моделаж 
през 3D-принтиране до 
изработване на фрезована 
шина с цвят на зъбите 
Мюнхенската концепция за изработване 
на шини с Workflow 4.0

KЛЮЧОВИ ДУМИ: CAD/CAM, дигитален моделаж, 3D принтер, Мюнхенска концепция за 
изработване на шини, поликарбонат

Резюме:
Дигиталният моделаж се материализира чрез 3D принтер и се пренася в устата на 
пациента с помощта на изработения в резултат на това силиконов ключ, който се 
изпълва с пластмаса за временни конструкции. След извършване на проба относно 
функцията, говора и естетиката чрез фрезоване се изработва мокъп шина от 
поликарбонат, която е с цвета на зъбите.
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КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ

Въведение 
Наличието на големи междузъбни прос-
транства във фронталния участък води 
до образуване на черни триъгълници. Ко-
гато пространствата са равномерни или 
се наблюдава малка диастема, това не 
прави впечатление на пациентите. При 
случаи с голяма диастема или различни по 
големина пространства състоянието 
често се възприема като неестетично 
(фиг. 1).

Черни триъгълници могат да се наблю-
дават и при интактни апроксимални кон-
такти, в резултат на гингивална ретрак-
ция. Те влияят негативно на външния вид 
(фиг. 2).

Редуцирането на тези пространства 
може да подобри значително естетиката 
(фиг. 3). Статията описва как може да се 
постигне това чрез неинвазивен подход.

Bernd KLAIBER

Prof. Dr. med. dent.
Ehemaliger Direktor der 
Poliklinik fu

..
r Zahnerhaltung 

und Parodontologie der 
Universita

..
t Wu

..
rzburg 

(seit 1. April 2014 im 
Ruhestand)
Heinrich-Zeuner-Straβe 45
97082 Wu

..
rzburg

KЛЮЧОВИ ДУМИ: промяна на формата на зъбите, диастема, затваряне на пространства, 
черни интердентални триъгълници, матрични техники

Резюме:
Големите интердентални пространства във фронталния участък водят до оформяне на 
тъмни триъгълници. Пациентите често възприемат усмивката си като неестетична 
при наличието на голяма диастема или неравномерни пространства. Корекцията на тези 
тъмни триъгълни пространства подобрява значително естетиката. Настоящата 
статия представя неинвазивен терапевтичен подход, чрез който се променя формата 
на зъбите с цел затваряне на пространства или редуциране на черни триъгълници. 
Техниката е описана подробно с помощта на подходящи клинични случаи.

Неинвазивно лечение 
за затваряне и редуциране 
на междузъбни пространства 
с индивидуализирани матрици

Планиране
При промяна на формата на зъбите трябва да се 
спазват основните правила за естетика. Значе-
нието на свързващите сили, симетрията, про-
порциите, наличието на тъмни пространства 
и доминирането на централните резци са опи-
сани подробно от Rufenacht4 и Fradeani1. Преди 
започване на лечението лекарят по дентална 
медицина и пациентът трябва да имат ясна 
представа за това, как ще се отрази промяната 
на формата на зъбите върху цялостния вид на 
усмивката. Мокъпът, т.е „скица“ посредством 
композит (за ограничен период от време), може 
да послужи за визуализация на желаното възста-
новяване. Той се изработва бързо и е доста-
тъчно демонстративно средство за пациента 
(фиг. 4). По този начин може лесно да се установи, 
дали за затварянето на наличното интерден-
тално пространство е необходимо възстановя-
ването да обхване едната или и двете апрокси-
мални повърхности.



Implant Prosthodontics
A Patient-Oriented Strategy: 

Planning | Treatment Procedures | Longevity | 

Esthetics | Function | Dental Technology

автор: STEFAN WOLFART
сътрудници: Sо..nke Harder; Sven Reich; Irena Sailer; Volker Weber
издадена: февруари 2016 г. от Quintessenz Verlags-GmbH,
твърди корици, 728 стр., 2 163 снимки
език: английски 
Илюстрирана с над 2000 фигури и многобройни диаграми, 
тази книга подробно представя концепцията за ориентирано 
поставяне на импланти и индивидуално естетическо протeтично 
възстановяване,  от първите етапи на планирането до периода 
на последваща грижа. Екипната работа между имплантолозите, 
протезистите и зъботехниците, както и между пациента и 
лекуващия екип, e обясненa подробно.

www.dentalbooks.bg 02 9630544, 0898452685

Цена: 566 лв.
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ОРАЛНА МЕДИЦИНА

Въведение 
Езикът е специализиран орган, който изпъл-
нява различни функции. Той е част от храно-
смилателния процес, участва в движението 
на хранителната хапка, тактилната функция, 
говора и естествено е основен орган на вку-
совите усещания. Увреждането на функциите 
на езика води до значително нарушаване на 
качеството на живот.

Пациентите с резекция на езика поради 
малигнени изменения или след лъчетерапия 
често изпитват проблеми с вкусовите усе-
щания и страдат от ограничена хранителна 
функция.  Рани и улцери по езика също са болез-
нени и се усещат при всяко движение на езика. 
За съжаление обаче, на езика не се отделя дос-
татъчно внимание при рутинния дентален 
преглед, за разлика от вниманието, което 
зъболекарят обръща на пародонта и зъбите. 
Внимателната диагностика и терапия са 
от съществено значение както за ранното 
разпознаване на малигнени или премалигнени 
изменения в областта на езика, така и за по-

добряване на качеството на живот на пациен-
тите с вече установени оплаквания.

Диагностика
Анамнеза
Диагностиката започва със снемане на из-
черпателна анамнеза. Често чрез прецизни и 
директни въпроси могат да се идентифици-
рат причините и въздействащите фактори 
за промени или патологични находки. Задават 
се въпроси за вредни навици (напр. хапане на 
език, натискане на език), злоупотреба с алко-
хол, дрога, продукти за орална хигиена (преди 
всичко разтвори за уста, съдържащи алкохол), 
както и локални оплаквания (неопределени 
болки, парене, промяна във вкусовите усеща-
ния). В допълнение се отчитат и промени от 
общ характер, като напр. умора, нетрудоспо-
собност, загуба на тегло, инфекциозни заболя-
вания или прием на медикаменти. Често от-
говорът на тези въпроси води до конкретна 
диагноза.

Inga MOLLEN
Dr. med. dent.

Irѓne Hitz 
LINDENMU

..
LLER

Dr. med. dent.

Andreas FILIPPI

Prof. Dr. med. dent.
Klinik fu

..
r Zahna

..
rztliche 

Chirurgie, -Radiologie, 
Mund- und Kieferheilkunde
Universita

..
res Zentrum fu

..
r 

Zahnmedizin Basel
Hebelstrasse 3
4056 Basel
Schweiz

KЛЮЧОВИ ДУМИ: език, диагностика, терапия, орална патология, орална лигавица

Резюме:
Диагностиката и терапията на най-големия орган в устната кухина е разнообразна и 
често изисква познания по редица медицински специалности. Денталните лекари, лицево-
челюстните и оралните хирурзи, специалистите по уши, нос и гърло, както и 
общопрактикуващите лекари и педиатри установяват и назначават терапия за 
проблемите с езика. Със своята разнообразна патология и варианти на норма този орган 
представлява същинско предизвикателство за клинициста. Често в продължаващото 
образование на денталните лекари не се обръща достатъчно внимание на заболяванията и 
промените на езика. Тясната интердисциплинарна дейност обаче помага за облекчаване на 
често увеличаващите се болки на пациентите.

Езикът - 
диагностика и терапия 
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ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

Marc JOOS
Dr. med. dent.

Andreas FILIPPI

Prof. Dr. med. dent.
Klinik fu

..
r Zahna

..
rztliche 

Chirurgie, - Radiologie, 
Mund- und 
Kieferheilkunde
Universita

..
res Zentrum 

fu
..
r Zahnmedizin Basel

Hebelstrasse 3
4056 Basel
Schweiz

Въведение 
Реплантацията е спомената за пръв път в 
ръкописите на Хипократ. Той описва как е връ-
щал избити, в резултат на боксови двубои, 
зъби обратно в алвеолите им, след което ги 
е шинирал със златна тел или нишка за съ-
седните зъби, докато те не се стабилизират 
напълно.8 През 1728 г. Pierre Fauchard описва, 
как по погрешка е екстрахирал зъб, непосред-
ствено след това го е върнал обратно в него-
вата алвеола и го шинирал към съседния зъб с 
импрегнирана с восък нишка. След 8 до 10 дни 
той е отстранил нишката, а след 1 година 
при контролен преглед установил, как зъбът 
е толкова стабилен и асимптоматичен, ся-
каш не е бил екстрахиран.4 За съвременния 
подход по Weinberger16 допринася и опитът на 
парижкия хирург и зъболекар Jacques Gardette. 

Той е извършвал успешни частични или пълни 
екстракции на молари и премолари, които под-
лагал на екстраорално ендодонтско лечение 
(за да предотврати бъдеща болкова симпто-
матика), след което ги репонирал обратно в 
алвеолите им.
Днес са добре познати механизмите на ща-
дящите тъканите екстракционни техники, 
при които се избягват луксационни движения. 
Проучено е и влиянието на екстраоралното 
третиране и съхранение на зъбите (специ-
ална среда за съхранение на зъби, употребата 
единствено на физиологични разтвори, лип-
сата на механично разрушаване на клетките 
по кореновата повърхност, в някои случаи то-
пикална апликация на стероиди и поставяне 
на Emdogain, Straumann)11,7, които трябва да 
оздравеят пародонтално след реплантаци-

KЛЮЧОВИ ДУМИ: инфилтрация, кариесна инфилтрация, кариозна лезия, начален кариес, 
инфилтрация с материал, лезия тип “бяло петно”

Резюме:
Реплантацията представлява планирана екстракция на един зъб с последващо “присаждане” 
в неговата алвеола. В днешно време не се отделя достатъчно внимание на тази 
терапевтична възможност. В много случаи това е добра алтернатива на апикалната 
резекция, със значително по-малко интра- и постоперативни усложнения, дори и при 
имунокомпрометирани пациенти, или при такива на антикоагулантна терапия. 
Интервенцията е щадяща и чрез нея могат да се избегнат рискове, свързани с 
анатомията, като иритация на нерв, в близост до foramen mentale, или перфориране на 
максиларния синус. Не на последно място зъболекарят има възможност за екстраорален, 
оптимален контрол на оперативното поле (директен поглед към: формата на кореновия 
канал на нивото на резекционната повърхност, недостатъци на ортоградното запълване, 
странични канали, дентикли и други), който не се смущава от локално кървене - 
пълна противоположност на апикалната резекция на долни молари, долни фронтални зъби 
и горни първи премолари. 

Реплантация вместо 
апикална резеция 
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ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ

Въведение 
Основна клинична цел на класическата паро-
донтология е дългосрочното стабилизиране 
на пародонталните тъкани на увредените 
зъби. За разлика от нея пластично-естетич-
ната пародонтална хирургия цели по-малко 
корекции на зъби и повече естетика на оп-
ределени състояния (възникнали понякога 
в резултат на пароданталното заболяване 
и неговата терапия). Съхраняването на зъ-
бите и дъвкателната функция в класически 
вид са необходими предпоставки за този тип 
терапевтични мерки.13 Например рецесиите 
могат да бъдат предизвикани в резултат на 
пародонтални, протетични и ортодонтски 
лечения. Не всяка диагностицирана рецесия се 
нуждае от хирургично лечение - това са т.нар. 
рецесии, подлежащи на елективна терапия. 

По-рядко срещани са т.нар ятрогенни реце-
сии, които възникват в резултат на хирур-
гична ексцизия на гингивално разрастване, и 
които понякога се налага да се покрият хирур-
гично. За покриването на този тип рецесии 
могат да се използват хирургични техники, 
които се прилагат за покриване на класически 
рецесии. Не трябва да се забравя, че в тези 
случаи за избора на терапевтичен подход 
играе съществена роля не само клиничната 
находка, но и допълнителното, вторично же-
лание на пациента за естетика. В тези ситу-
ации, освен актуално дискутираните модерни 
техники, като например съединителнотъкан-
ните трансплантати, намират практическо 
приложение и класическите техники като ко-
ронарно преместено ламбо.5
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