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Системата Super Mat предлага бързо решение за всеки кавитет - 
циркулярни ергономични матрици, прозрачни или изработени от стомана 
и матрицодържател с анатомична форма. Тънките матрици са много 
добро приложение, съответстващи на анатомията на междузъбните 
пространства, предлагащи се в 2 размера с различна форма.

Предлагат се под формата на  
пръстен с различни височини:  
50 мм или 63 мм.

Super mat set е с подарък  

2 кут ии мат рици х 50 бр.

ИНДИКАЦИИ:  
Реализиране на обтурации  
в постериорната зона. 
Кавитети от клас II и MOD. 

Opti Bond FL Kit Златен стандарт в областта на адхезивите в 
денталната медицина. Доказани дълготрайни резултати. Opti Bond FL е 
двустъпкова адхезивна фотополимеризираща система за дентин/емайл 

ПРЕДИМСТВА: Лесна употреба. Адхезив с 48% стъклен пълнеж.
Изисква само една фотополимеризация.

OptiBond™ Universal е еднокомпонентен, универсален, 
фотополимеризиращ адхезив. Подходящ за всички адхезивни техники. 
Може да се прилага към всички видове субстрати (включително 
цирконий). Осигурява отлична адхезия към различни повърхности, 
улеснява процеса на свързване.
Адхезивът се базира на 
доказаната GPDM технология, 
на чиято база OptiBond FL е на 
първо място в класацията на 
Реалити (независим одитор) 
вече 20 години.

Cleanic е почистваща и полирна паста - перлитна технология.
Ефект “две в едно“ в началото частицата е по-едра  
и почиства, а след това става фина и полира.  
Налична в аромат зелена ябълка, ягода и мента.

Самоецващ самоадхезивен течен композит
Vertise Flow е със  индикации както следва:
- Малки обтурации Клас I и II.
-  Подложка (liner) при клас I и II.
-  Силант за фисури.
-  Kорекция на дефекти в емайла, временни коронки,  

директни композитни възстановявания.

Първият прозрачен диск за финиране и полиране.
Патентованата система за фиксиране и специалният маншон  
на дискодържателя подсигуряват защита от одраскване и  
повреждане на обтурациите и зъбните тъкани.
Aбразив - corse/medium; диаметър 12,6 mm; 80/100 бр.

Валидност на офертата от 1.03 до 30.05.2019 г.
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Въведение	
целите	на	ендодонтското	лечение	са	колкото	
е	 възможно	 по-пълно	 почистване	 на	 корено-
каналната	 система,	 нейната	 дезинфекция	 и	
запълване,	 предпазващи	 от	 навлизането	 на	
бактерии.1	оптимално	почистване	 на	 слож-
ната	система	от	канали	е	възможно	само	при	
цялостно	 установяване	 на	 всички	 налични	
коренови	 канали.	 ето	 защо	 задълбоченото	
познаване	 на	 анатомичните	 особености	
на	 кореноканалната	 система	 е	 съществена	
предпоставка	 за	 успешно	 лечение.	 Многоо-
бразните	разклонения	на	системата	са	пред-
ставени	от	Hess2	при	2800	човешки	зъба	с	
помощта	 на	 пластифицирана	 гума	 (каучук).	
сложността	на	анатомията	на	кореноканал-
ната	системата	често	създава	трудности,	
които	компрометират	целите	на	лечението.	
и	 до	 днес	 тя	 представлява	 професионално	
предизвикателство	за	много	зъболекари.3	

Анатомия	
формата	на	кореновите	канали	първоначално	
се	 определя	 от	 генетиката,	 а	 при	 витална	
пулпа	се	повлиява	от	външни	и	вътрешни	фак-
тори.	Производството	на	вторичен	и	тре-
тичен	дентин	регресира	с	напредване	на	въз-
растта	и	с	увеличаване	на	въздействащите	
върху	 зъба	 механични,	 химични,	 термични	 и	
микробни	 стимули.	 това	 може	 да	 доведе	 не	
само	 до	 стеснения	 или	 частични	 облитера-
ции,	 но	 и	 до	 сепариране	 на	 части	от	 канал-
ната	система	в	корена.4,5

един	пример	за	този	феномен	са	долните	
резци,	които	обикновено	имат	корен	с	апрок-
симални	 дискретни	 вдлъбнатини	 по	 надлъж-
ната	ос	на	 корена.	с	постепенното	форми-
ране	на	вторичен	дентин,	пулпната	кухина	се	
стеснява	в	напречното	сечение	и	може	да	се	
раздели	на	два	или	повече	частично	сепари-
рани	коренови	канала.6

Vertucci	 и	 кол.	 извършват	 изследване	 на	
честотата	 и	 хода	 на	 основните	 и	 стра-

ендодонтия

Dr. Gabriel Tulus
Lindenstr. 33B
41747 Viersen

Dr. Thomas Weber
Krumbach
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Диагностика и терапия  
на разклонения в  
кореновите канали 
Kлючови	дуМи:	 кавитет за ендодонтски достъп, разклонения на кореновите канали, 

дентален микроскоп, зъбна анатомия, интраканална диагностика

Резюме:
Установяването, препарацията, дезинфекцията и обтурацията на разклонения в 
кореновите канали представлява предизвикателство в ежедневната работа на 
зъболекаря. В настоящата статия е представена информация както за честотата и 
класификацията на разклоненията и тяхното клиничното значение, така и за 
произтичащите от това последици и подходи за лечението им.
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зултатът да се контролира с рентгенова 
снимка (фиг. 12). 

Накрая коронарната част на канала се за-
пълва чрез инжекционна кондензация на топла 
гутаперка (Back-Fill).

Положението на разклонението трябва 
да се вземе предвид при необходимост от 
поставяне на интраканален щифт. Подго-
товката на леглото на щифта трябва да се 
извърши 1-2 mm коронарно от мястото на 
разклоняване на каналите.

Заключение
Съществени предпоставки за откриването 
на разклонения е познаването на ендодонт-
ската анатомия, добри рентгенови снимки и 
опит в тяхната интерпретация, както и из-
ползването на адекватни увеличителни сред-
ства с добро осветление. За обработване на 
идентифицираните разклонения са необхо-
дими, както добро планиране, така и специални 
инструменти, които изискват прецизна тех-
ника и опит за тяхното успешно използване.

фиг. 11а Въвеждане на фиксираната на 
плъгера гутаперка в раздвоената част от 
канала (схематично).

фиг. 11b Чрез последователното въвеждане 
на прецизно скъсения гутаперков щифт, той 
напълно „изчезва“ в съответното 
разклонение на канала. Достъпът до другата 
част от канала остава свободен. 
Впоследствие се осъществява запълването 
на другата част на канала.

фиг. 12 Рентгенова снимка след Down-Pack: 
трите гутаперкови щифта, въведени по 
единично в разклоненията на каналите, се 
подлагат на термопластична кондензация. 11b11а 12

16x9 / 12x9 / 8x9 / 5x5
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Въведение	
Модерните	 технологии	 и	 висококачестве-
ните	 керамични	 материали	 като	 циркониев	
оксид	и	литиев	дисиликат	ни	позволяват	да	
прилагаме	 минимално	 инвазивен	 подход	 при	
изработването	 на	 коронки	 и	 мостови	 кон-
струкции.	 този	метод	е	приложим	и	при	па-
циенти	 с	 бруксизъм.	 в	 нашия	 кабинет	 въз-
становяванията	 се	 извършват	 с	 адхезивно	
циментирани	 оклузални	фасети,	 полукоронки	
и	коронки	от	литиеводисиликатна	керамика	
с	дебелина	от	0,5	до	0,7	mm	(iPs	e.max	Press,	
ivoclar	 Vivadent).	 фронталните	 зъби	 се	 въз-
становяват	чрез	адхезивно	циментиране	на	
360°-фасети,	полукоронки	или	фасети	от	ли-
тиев	дисиликат	с	дебелина	от	0,3	до	0,5	mm.	
лабораторно	изследване	на	Prof.	dr.	Мatthias	
кеrn	от	кил	показва,	че	тези	конструкции	са	
изключително	здрави.

За	разлика	от	традиционните	материали	
като	 златото,	 което	 с	 времето	 се	 дефор-
мира	и	металокерамиката,	която	може	да	се	
отчупи,	 модерните	 материали	 като	 цирко-
ниевия	 оксид	 и	 литиево	 дисиликатната	 ке-
рамика	практически	не	променят	целостта	
си.	именно	поради	това	изискванията	за	въз-
становяване	с	тези	материали	са	много	ви-
соки	по	отношение	както	към	статичната,	
така	 и	 към	 динамичната	 оклузия.	 При	 паци-
енти	 с	 парафункции	 не	 трябва	 да	 се	 взима	
предвид	само	влиянието	на	големите	дъвка-
телни	сили.	дори	артикулатори	с	индивиду-
ални	стойности	не	могат	да	възпроизведат	
точно	движенията	и	огъването	на	долната	
челюст	при	парафункция.	По-нататък	е	пред-
ставен	 един	 ориентиран	 към	 практиката	
подход,	 който	 позволява	 успешно	 възста-
новяване	на	дъвкателния	апарат,	с	оглед	на	
функция	и	парафункция.

Kлючови	дуМи:	 минимално инвазивна рехабилитация, фасети, оклузални фасети, керамични 
полукоронки, 360° - фасети, мокъп, восъчен моделаж, функция, бруксизъм

Резюме:
Преди започване на цялостна рехабилитация е желателно крайният естетичен резултат 
да се визуализира с помощта на диагностичен моделаж. На него се базират и всички 
следващи етапи на лечението като мокъп (проверка на планираните възстановявания 
преди изпиляването), препарация, восъчен моделаж (проверка след препарацията), както и 
временните коронки, и окончателните конструкции. Възможността за контролиране на 
всеки етап от лечението позволява функционално изработената протетична конструкция 
да бъде правилно фиксирана и дъвкателната система бързо да се адаптира към новата 
ситуация.  

Минимално инвазивна 
рехабилитация
Важен	е	пътят	до	крайната	цел	
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Kлючови	дуМи:	 диагностичен восъчен моделаж, мокъп, дъвкателно ориентирана 
морфология на дефекта, високоустойчиви полимери, минимално инвазивна 
препарация, оклузални онлеи, изцяло керамични възстановявания,  
адхезивна техника

Резюме:
Според актуално немско изследване на оралното здраве зъбният кариес е значително 
редуциран като заболяване на твърдите зъбни тъкани сред германското население.  
В последното десетилетие значително е увеличен броят на останалите зъби при 
пациенти в по-напреднала възраст. Наблюдава се и тенденция за дългосрочно запазване на 
зъбите с неподвижни конструкции. От една страна тези резултати демонстрират, че 
Германия е на челна позиция в международната борба със зъбния кариес. От друга страна 
обаче се забелязва тенденция за нарастване на некариозните заболявания на твърдите 
зъбни тъкани (ТЗТ) в резултат на биокорозия, атриция и абразия. В сравнение с кариозните 
лезии, некариозните ангажират предимно оклузалната повърхност на дисталните зъби, 
като се наблюдава характерна морфология на дефектите. В резултат на променената 
проблематика в последните десетилетия значително се трансформираха и 
възстановителните концепции. Концепциите, базирани на отнемане, препариране на 
зъбните тъкани с цел механична задръжка, които се фиксират с класически цименти 
отстъпват на минимално инвазивния, ориентиран към дефектите подход. При силно 
изразена загуба на ТЗТ е безсмислено повърхностите да се изпиляват допълнително, тъй 
като могат да бъдат възстановени адитивно. В тези случаи могат да се приложат 
модификации на традиционния подход и резултатът от бъдещето лечение да бъде 
визуализиран с помощта на диагностичен мокъп. Последният служи като ориентир за 
бъдещата препарация (ако е необходима такава) и позволява минимално отнемане на здрави 
твърди зъбни тъкани. Въвеждането на нови форми на препарация дава възможност за 
максималното запазване на ТЗТ, подлежащи на възстановяване. 

Настоящата статия представя принципите на минимално инвазивното лечение 
посредством оклузални онлеи за възстановяване на значително разрушени дъвкателни 
повърхности.

Оклузалните онлеи като 
модерна концепция за 
реконструкция на  
силно разрушени  
дъвкателни повърхности
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Тази книга предлага опростен, обстоен и мултидисциплинарен прото-
кол, който може да се използва за постигане на задоволителни резул-
тати в ежедневната практика. Инлеите и онлеите гарантират запаз-
ването на здравата зъбна структура, без да разрушават механични-
те и физическите характеристики на зъба. 

В отделните глави на книгата са разгледани следните теми: поставя-
не на диагноза; използване на рентгенография; запазване на естестве-
ните дентални структури; клинично приложение на адхезивните сис-
теми; препарация; изграждане и възстановяване на зъби, претърпели 
ендодонтско лечение; стъпки за изработване на инлеи и онлеи; правил-
ни оклузални контакти и накрая отдавна дискутираната тема за емай-
ло-дентиновите фрактури.Цена: 
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както и между пациента и лекуващия екип, e обясненa подробно.
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Kлючови	дуМи:	 керамични фасети, алвеоларен модел, модел на Гелер, модел със 
заменяеми пънчета, CAD/CAM модел

Резюме:
От решаващо значение за окончателния цвят на възстановяванията при изработването 
на много тънки керамични фасети е цветът на пънчетата. Авторите представят 
биодигитален алвеоларен модел като алтернатива на класическия гипсов модел, който 
позволява по-добра комуникация със зъботехника и постигане на по-добри естетични 
резултати при изработването на тънки керамични фасети. С помощта на модела може  
да бъде предсказан видът на консервативното керамично възстановяване относно 
окончателния цвят и още преди клиничната проба да се симулира пробата при пациента.

Биодигитален  
алвеоларен модел 
Начин	на	работа,	даващ	предсказуеми	
резултати	при	изработването	на		
много	тънки	керамични	фасети

Въведение	
нарастващото	 търсене	 на	 керамични	 фа-
сети	 е	 напълно	 разбираемо	 с	 оглед	 на	 пре-

възходните	им	оптични	качества,	високата	
транслуцентност	 и	 добрата	 естетика.3,6	

фасетите	могат	да	бъдат	изработени	от	
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