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Резюме:
Настоящата статия представя приложението на директни и индиректни композитни 
възстановявания за реконструкция на силно променени от ерозия съзъбия. Направена 
е оценка на композитните материали, с които към момента разполагаме за изпълнение 
на тази цел.

Композитно възстановяване 
на ерозивни дефекти на 
твърдите зъбни тъкани 
 

Въведение 
Продължителните ерозивни въздействия 
често водят до изразена загуба на твърдите 
зъбни тъкани (ТЗТ) и до загуба на височината 

на оклузията, позната още като вертикално 
измерение на оклузията (ВИО). При тези слу-
чаи е необходимо възстановителните проце-
дури да включват реконструкция на захапката. 
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Адхезивна връзка с ерозирани 
твърди зъбни тъкани

KЛЮЧОВИ ДУМИ: ерозия, адхезивна връзка, дентин, емайл, деминерализация

Резюме:
Клиничният опит показва, че възстановяването на ерозивни лезии често е съпътствано 
от неуспехи. Дори и при спазване на точен протокол, след време по ръбовете на 
възстановяванията се наблюдават оцветявания, маргинални разрушения, а в някои случаи и 
загуба на целите обтурации. Причините за това все още не са добре изяснени, но се 
предполага, че връзката с ерозирания дентин е само частична. Това се дължи на 
специфичната хистологична структура или на активирането на различни дентинови 
ензими. Към момента все още не e достатъчно ясно кои адхезивни системи са най-
подходящи за ерозирания дентин и доколко препоръчаната симптоматична терапия с 
флуоридни разтвори подобрява адхезивната връзка. Някои изследвания показват, че 
предварителното третиране с флуоридни и съдържащи калай разтвори, в комбинация с 
адхезивната система Clearfil SE Bond, подобрява задържането на възстановяванията към 
ерозираните твърди зъбни тъкани. При всички положения обаче преди пристъпване към 
същинското адхезивно възстановяване, ерозиите трябва да бъдат ограничени 
посредством подходящи каузални и/или симптоматични мерки.

Въведение
Адхезивната технология отвори нови врати 
в денталната медицина и даде възможност 
за минимално инвазивни, щадящи твърдите 
зъбни тъкани естетични възстановявания. 
Сега на практика е невъзможно да си пред-
ставим как бихме могли да работим без хи-
мична адхезия. Междувременно бяха изслед-
вани функционалността, дълготрайността и 
преживяемостта на адхезивните директни 
и индиректни композитни възстановявания, 
което разкри и някои проблеми.5 Основният 
проблем на възстановяванията с естетични 
материали се състои в това, че различни по 
характеристика структури като емайл и 
дентин трябва да осъществят дълготрайна 

връзка с хидрофобни, комплексни, свиващи се 
при полимеризация материали (фиг. 1). Затова 
е напълно естествено да се стремим към 
постигане на възможно най-добра ретенция 
между композит, дентин и емайл, въпреки че 
връзката между експериментално измере-
ните стойности и клиничния успех едва сега 
започва да се изследва.27

Принципи на адхезивната 
връзка между композити, 
емайл и дентин
Адхезивната връзка между композит и емайл 
е относително безпроблемна, тъй като емай-
лът е невитална, минерализирана и хомогенна 
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KЛЮЧОВИ ДУМИ: отложено имплантиране, дентални импланти, постекстракционни 
импланти, socket preservation, импланти с широк диаметър
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Research and Scientific 
Project Manager, Osstem 
AIC Italy; Private Practice, 
Rome, Italy
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Private Practice, Tirana, 
Albania

Milena PISANO, 
DDS
Private Practice, 
Arzachena, Italy

Giacomo De RIU, 
MD, MS
Assistant Professor, 
University of Sassari, 
Sassari, Italy

Antonio TULLIO, 
MD, MS
Professor, University of 
Perugia, Perugia, Italy

Silvio Mario 
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Имедиатно имплантиране в 
моларната област на 
свръхшироки 7 mm импланти 
сравнено с имплантиране в 
заздравели алвеоларни ложи 
след socket preservation 
6-месечни резултати след натоварване от 
рандомизирано контролно проучване 

Резюме:
Цел: Проверка на хипотезата, че не съществува разлика в клиничните, 
рентгенологичните и естетичните резултати от имедиатното поставяне на единичен, 
свръхширок (7 mm в диаметър) имплант и отложеното имплантиране (след 4 месеца) в 
комбинация със socket preservation процедура.
Материали и методи: Избрани са пациенти, които се нуждаят от поставяне на 
единичен имплант за възстановяване на зъб в моларната област на горната или 
долната челюст. След това на случаен принцип пациентите се разделят на две групи: 
такива, при които поставянето на импланта се извършва в свежи екстракционни ложи, 
аугментирани с кортикална хетероложна кост и съединително-тъканен графт (група А) 
и такива, при които имплантирането се извършва 4 месеца след екстракцията и 
socket preservation процедура (използвани са същите материали) (група В). Поставени са 
свръхшироки (7 mm в диаметър) импланти. Резултатите от имплантирането са успешни, 
но съществуват някои усложнения като промени в хоризонталното измерение, установени 
на конична компютърна томография (СВСТ) на три нива, локализирани на 1, 2 и 3 mm под 
най-коронарното ниво на костния гребен (ниво А, В и С). Оценени са също така 
периимплантните промени в маргиналното костно ниво, коефициентът на имплантна 
стабилност (КИС) и резултатът от розовата естетика (PES).
Резултати: 12 пациенти са разпределени на произволен принцип в група А и 12 пациенти за 
група В. Нито един от тези пациенти не се отказа от изследването. Нито един от 
имплантите не е загубен, както и не са настъпили усложнения в рамките на 6-месеца след 
натоварването. При шестмесечния контролен преглед след натоварването се установи 
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повече хоризонатална алевеоларна костна редукция при имедиатно поставените 
постекстракционни импланти, която е определена като статистически значима. 
На определеното ниво А е установена редукция от 1.78 mm ± 1.30 в група А, 0.45 ± 0.42 в 
група В (разлика 1.33 mm ± 1.39; 95% CL: 0.38 до 1.95; Р= 0,003); на ниво В - 0.98 mm ± 1.13 в 
група А, 0.14 mm ± 0.22 в група В, (разлика 0, 84 mm ± 1.16; 95% СI: 0.24 до 1.07; P= 0.019); 
на ниво С - 0.55 mm ± 0.74 в група А, 0.03 mm ± 0.24 в група В (разлика 0.51 ± 0.76, 
95% Cl: 0.01 до 0.87; Р= 0,032). Eдна година след имплантирането се наблюдава средна 
периимплантна маргинална костна загуба от 0.43 ± 0.37 за група А и 0.10 ± 0.10 за група В, 
което илюстрира статистически значими разлики между групите (10.7 ± 1.5 в група А и 
11.7 ± 1.2 в група В; разлика 1.0 ± 2.2; 95% Cl: -0.23 до 2.23; Р= 0.081).
Изводи: Поставянето на единичен свръхширок имплант постекстракционно в комбинация 
със socket preservation процедура може да бъде възможна стратегия за възстановяването 
на безнадеждни молари в двете челюсти. Наблюдава се висок процент на успех на импланта 
и поддържаната от него протетична конструкция. Също така е установен добър 
естетичен резултат. Необходими са обаче допълнителни дългосрочни наблюдения и 
контролни прегледи, за да може да бъде извършена правилна оценка на тази 
терапевтична възможност.

Въведение
Непосредствено след екстракция на зъба ос-
татъчният алвеоларен костен гребен под-
лежи на резорбция.1 Обикновено хоризонтал-
ната костна загуба е най-голяма и настъпва 
най-често в букалната област.1 Скорошно 
систематично изследване оценява трииз-
мерните промени на алвеоларната кост. Ре-
зултатите показват, че шест месеца след 
заздравяване на екстракционната рана, се 
наблюдава вертикална резорбция на алвеолар-
ната кост между 11% и 22%, в сравнение с 
хоризонталната резорбция, възлизаща между 
29% и 63%.2 Предходното състояние на зъба, 
както и нарушаването на костната тъкан 
по време на зъбната екстракция могат да 
допринесат за допълнителната костна за-
губа.3 За предотвратяване на тази клинична 
ситуация са разработени различни техники 
за запазване на зъбната алвеола4-6 (socket 
preservation). Повечето от тях се базират на 
внимателна зъбна екстракция, запълване на 
алвеоларната ложа с различни материали за 
костен графт и запечатване, както и неус-
ложнен оздравителен процес.

Имедиатното имплантиране в свежи ек-
стракционни ложи на еднокоренови зъби е 
добре позната и общоприета процедура.7-10 
Имедиатното имплантиране в мандибуларни 
моларни ложи също се представя като ус-
пешна алтернатива на отложения протокол, 
с комулативен процент на преживяемост, 
сходен с имплантирането във вече оздравели 
постекстракционни моларни ложи.9-10 Основ-
ните предимства на тази процедура са: по-
малко хирургични интервенции и по-скорошно 
имплантиране. В допълнение е изказана хи-
потезата, че имедиатното имплантиране 
в свежи екстракционни ложи ограничава екс-
тензираното костно ремоделиране, като по 
този начин се избягва необходимостта от 
допълнителни процедури по костна аугмен-
тация. Това се дължи преди всичко на факта, 
че хоризонталните периимплантни дефекти 
с големина по-малка от 2 mm обикновено се 
възстановяват спонтанно по време на кост-
ния оздравителен процес.11 Ключов фактор за 
успеха на имедиатното имплантиране е пър-
вичната стабилност на импланта към апи-
калната и/или латералната кост.12 Въпреки 
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Корекция на форма, 
обработване на повърхността 
на конструкциите и 
факторът време

KЛЮЧОВИ ДУМИ: мануална зъботехника, корекция на форма и повърхностна текстура, 
композит, керамика, циркониев оксид, фулконтур цирконий, времеви срокове

Резюме:
Седем зъботехници от Япония представят своя рационален подход за изработване на 
възстановявания във фронталната и в страничната област с различни материали: 
композит, керамика и циркониев оксид. Представените времеви срокове са индивидуални 
за всеки зъботехник и за избраната техника на работа. Тази статия е част от серия 
публикации на японското издание на Quintessence Dental Technology.
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Въведение
Съвременната зъботехника се базира както на класическите материали като керамика и 
различни сплави, така и на материали като т.нар. високоустойчиви композити или хибридни 
керамики. Особеностите на отделните материали са разнообразни, а техният състав варира 
значително. Тези материали за фиксирано протезиране изискват специфична допълнителна 
обработка и техника на полиране. В настоящата статия зъботехници от Япония предста-
вят техните рационални методи на работа. Показаните времеви рамки кореспондират със 
съответния метод и техниката на зъботехника. Някои от използваните инструменти и 
апарати не са разпространени в Европа и поради тази причина са оставени на английски език, 
но зъботехниците могат да използват техни аналози.

ЧАСТ 1: Композити за зъбни възстановявания

Sho-ko YAMAMOTO 
art&experience BeR
Ushigomedai 3F
Ichigayayakuo- ji-machi 
Shinjuku-ku 
Hauptstadtprа

..
fektur To- kyo-

Japan

Корекция на форма и повърхностна 
обработка на композитни възстановявания 
по метода на Shoko Yamamoto

Постигане на желаната текстура
Детайлите от моделажа и повърхностната 
текстура на възстановяванията лесно могат 
да бъдат загубени при допълнителната обра-
ботка на хибридни композити с цел корекция 
на формата. Затова трябва да се избягва по-
лучаването на подмоли в по-голяма дълбочина. 
Важно е за всяка стъпка от допълнителната 
обработка да се използват подходящи фрези, 
диамантени пилители и полирни инструменти 
при подходящи обороти и натиск. Обработва-
нето на хибридните композити изисква много 
по-голямо тактилно усещане, отколкото кера-
миката. Освен това трябва да се има предвид, 
че един и същ полирен инструмент може да 
има различно влияние върху отделните ком-
позити. Затова трябва да се познават до-
бре някои особености на материалите като 
твърдостта на използвания композит или ус-
тойчивостта на изтриване, износване и др., 
за да могат да се подберат подходящи ин-
струменти за допълнителна обработка.

Корекция на формата и 
повърхностна обработка
Както бе споменато по-горе зъботехникът 
трябва да внимава да не създаде подмоли 
във възстановяването, което изработва. За 
тази цел фрезите не трябва да се поставят 
под прав ъгъл спрямо полираната повърхност. 
Освен това препоръчвам при възможост да 
се избягват фрези с остър връх. Понякога 
след корекцията на гипсовия модел си позво-
лявам да използвам и нови карбидни фрези. 
Въпреки това трябва да се знае, че формата 
лесно се замазва, когато се подхожда плахо и 
страхът от подмоли ни предизвиква да из-
ползваме единствено силиконови гуми. Освен 
това смятам, че възстановяванията трябва 
да бъдат обработвани с полирен мотор, за да 
може да се постигне оптимално полирана и 
гланцирана повърхност.



Нова генерация дезинфектант с пероцетна киселина и мултиензимна формула
за едър инструментариум

gigasept® pearls

Бърз, сигурен и 

лесен за употреба

София, ул. Прелом 8
тел.: 02 971 54 40 /41

e-mail: office@romy-dent.com
www.romy-dent.com

Предимства:
 Гарантирана сигурност за пациента – 

бърза и пълна антимикробна ефикасност 
само за 15 мин с 2% разтвор на 
Ggigasept pearls.

 Изключително почистване благодарение 
на мултиензимната формула
(протеаза, липаза и амилаза) и мощни 
повърхностно активни вещества. 

 Лесен за работа и с приятна миризма.
 Ултра високоефективен и безопасен за 

пациента благодарение на новото поколение 
структура на перлата, което елиминира 
риска от вдишване на прахови частици.

 Отлично съвместим дори с 
високочувствителни материали.

Индикаторни лентички 
за активност на работния разтвор

поднови работния разтвор
OK работният разтвор все още може да се използва
OK работният разтвор все още може да се използва
OK работният разтвор все още може да се използва
OK работният разтвор все още може да се използва

Wherever you are
Whenever you want

www.dental-campus.com
World-Class Online Education in Implant Dentistry

Publishing Partner:
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30 days free trial with full access at: 

www.dental-campus.com

Clinical Case Library
Interactive case planning
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Learn with global educators

Forum & Groups
Discuss and exchange


	1.pdf
	2.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	29.pdf
	3.pdf
	30.pdf
	31.pdf
	32.pdf
	4.pdf
	47.pdf
	48.pdf
	5.pdf
	Cover_2016_2-3.pdf
	Cover_2016_4-1.pdf

