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Моделирането на постериорни зъби е вид изкуство, 
което изисква от зъботехника да възпроизведе и 
най-незначителния детайл от оклузалната форма, 

използвайки трудни методи за восъчен моделаж. 
Написан както за студенти, така и за опитни 

специалисти, този уникален учебник ще промени начина, 
по който зъботехниците моделират зъби. Той води 
читателя стъпка по стъпка през революционната 

моделажна техника на автора за пресъздаването на 
премолари и молари. Придружаващият текст съдържа 

ясни обяснения и илюстрации на всички техники. 
Богато илюстрирана от начало до край, всяка глава 

развива практическите познания и задълбочава тези 
за номенклатурата, морфологията, ръководенето на 

восъка и работата с него, функционалната моделажна 
последователност за максиларното и мандибуларно 
съзъбие, адхезивното циментиране. Кулминацията е 
серия от впечатляващи клинични случаи. Тази книга е 

незаменим източник за всеки зъботехник, който иска да 
задълбочи познанията си по отношение на оклузалната 

форма и да подобри функционалната морфология на 
постериорните си възстановявания.
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Jochen PETERS

Една от най-добрите предпоставки за 
съхраняване на добрата дъвкателна 
функция е запазване на каниновото водене 

Йохан Петерс е майстор-зъботехник и преподавател. 
През 1985 г. разработва техниките "Рационален восъчен моделаж по 
Йохан Петерс" и "Рационални керамични конструкции във фронта и на 
страничните зъби по Йохан Петерс".

През 1989 г. създава оклузална концепция, която доказва научно през 2001 г. 
Днес оклузалната концепция на Йохан Петерс е изключително популярна в 
цял свят, благодарение на множеството курсове и семинари, на които той 
я представя, както и на това, че тя е доказала рационалността си през 
годините. Йохан Петерс провежда и обучения на тема "Комуникация между 
клиника, пациент и лаборатория". От 2005 г. преподава в Университета 
Donau Krems в Бон/магистратура за зъболекари. Извършва и специфично 
обучение на студенти, начинаещи в професията и глухонеми колеги. 
През 2009 г. на зъботехническата среща в Дюселдорф e удостоен с 
наградата "Horst-Gru..ndler". Притежател e на 3 рекорда на Гинес на тема 
"Зъботехника и обществена работа". 

Йохан Петерс представи оклузалната си концепция и в България на 
Колоквиума за зъболекари и зъботехници в Боровец през 2014 г., организиран 
от Инфодент, както и на практическия курс с организатор фирма 
Евгени Стефанов ЕС. 

 ЗЛ : Как може да осигурим стабилност на конструкциите, след като при 

Вашата техника броят на контактите е толкова редуциран в сравнение с 

конвенционалното създаване на артикулационни контакти? 

Йохан Петерс: Стабилност може да получим в този момент, в който конта-
ктите не нарушават нормалната функция. Дори контактът да е един един-
ствен, от ключово значение е да се осигури достатъчно място за свободно 
движение на долната челюст при извършването на нейните специфични дви-
жения. Тогава можем да получим стабилност. Винаги трябва да имаме предвид 
това, че работим и възстановяваме биологична система. Дъвкателният апа-
рат не е статичен предмет от нашето ежедневие, той се подчинява на оп-
ределени правила и изпълнява важна функция, която се води от морфологията. 
Затова ако не спазваме биологичните правила при възстановяване можем да 
предизвикаме парафункции, зъбно изтриване, зъбна подвижност, проблеми с 
долночелюстните стави и много други, с които за съжаление се сблъскваме в 
ежедневната си практика.

ИHТЕРВЮ
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ИНТЕРBЮ

 ЗЛ : Според Вашата концепция е необходим 

само един оклузален стоп. Каква е причината 

за това?

Йохан Петерс: Причината за това е, че биоло-
гичната система не се подлага на теоретични 
постановки. Не е необходимо да създавам нещо, 
което в нормални условия не съществува. В лите-
ратурата също са налични красноречиви данни за 
това. Теорията е изключително важна част от 
образованието, затова се налага студентите да 
помнят и да бъдат изпитвани на определени и 
отдавна утвърдени норми. От друга страна лече-
нието на всеки един пациент е индивидуално и не 
може да бъде до такава степен теоретизирано.

ЗЛ : Имате предвид, че трябва да следваме при-

родата и да се опитваме да я пресъздаваме?

Йохан Петерс: Разбира се, необходимо е обаче да 
разбираме оклузията и функцията, да мислим за 
тях. Не трябва да забравяме, че всяка една кон-
струкция, която изработваме – единична корона, 
мост, частична протеза, тотална протеза, е ин-
дивидуална и трябва да бъде такава. Не можем 
да изработваме всички конструкции по определен 
шаблон, по схема, която някой е създал, защото в 
крайна сметка тя е валидна само за определени 
случаи. От изключителна важност е да осигурим 
свободни движение на долната челюст, което да 
съобразим с големината на зъбите и с типа оклу-
зия. Необходимо е също така да се съобразим с 
морфологията и да я пресъздадем така, че да оси-
гурява максимална ефективност на дъвкателния 
акт при минимален брой движения. Една от най-доб-
рите предпоставки за съхраняване на добрата дъ-
вкателна функция на пациента е да запазим кани-
новото водене, тогава нашето възстановяване 
наистина ще бъде функционално и успешно.

ЗЛ : Последният въпрос е кои са най-често среща-

ните грешки, които зъботехниците правят при 

нанасянето на керамика по Вашата концепция?

Йохан Петерс: Преди да отговоря на този въпрос 
е необходимо да си изясним какво означава терми-
нът грешка. На първо място трябва да отбеле-
жим, че морфологията, функцията и оклузалният 
компас са определящи за създаването на едно ус-
пешно възстановяване. Ако не владеем тази ма-
терия и нямаме достатъчно познания за тези три 
неща, тогава всеки ден ще работим различно, ре-
зултатите, които постигаме също ще са доста 
вариабилни.

Друг важен аспект, свързан с качеството на 
работа, е самата техника на нанасяне. Аз, напри-
мер, работя с добре омокрена керамика – модер-
ната керамика позволява този лукс. Освен това не 
трябва да се работи много плътно. 

От голямо значение е, при печенето конструк-
цията, която изработваме, да излиза от пещта с 
лъскава повърхност – така разбираме, че проце-
сът на печене е протекъл нормално и сме използ-
вали подходящата температура, а не по-ниска от 
необходимата. 

Разбира се, след това имаме възможността да 
индивидуализираме конструкцията, но не и да пре-
каляваме, въпреки че разполагаме с огромно раз-
нообразие от цветове. Не трябва да забравяме, 
че можем да направим едно възстановяване дос-
татъчно естествено по доста по-прост начин. 

В крайна сметка нашата основна цел трябва 
да бъде работата ни да е до такава степен точна 
и прецизна, че конструкцията да пасва идеално в 
устната кухина и да осигурим на зъболекаря въз-
можността да внесе само минимални корекции, 
така че конструкцията да бъде безпроблемно ци-
ментирана и надеждна за пациента и в бъдеще.

Интервю: Михаела ПЕРНИШКА 

В интервюто представихме гледната точка на Йохан Петерс, относно разработената от него оклузална концепция. 

 Всички, с интереси в тази област, могат да посетят сайта ни

http://www.infodent.bg/оклузална-концепция-на-йохан-петерс 

и да изгледат кратък видеоматериал за оклузалната концепция по Йохан Петерс.
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Oliver BRIX

изучава зъботехника 

от 1985 до 1989 г. 

Той е международно 

признат лектор на тема 

"Естетика и керамични 

конструкции". Oliver Brix е 

специалист в областта на 

естетиката и функцията, 

изцяло керамичните 

възстановявания, 

биомеханичния оклузален 

повърхностен дизайн и 

имплантологията. Участва 

в множество програми по 

следдипломно обучение в 

Германия и чужбина. През 

2002 основава собствена 

зъботехническа лабора-

тория "Иновативен 

дентален дизайн Брикс", 

която се фокусира върху 

изцяло керамичните 

възстановявания. 

ЧАСТ 2 ДЕФЕКТИ НА ТВЪРДИТЕ ЗЪБНИ ТЪКАНИ 
 В РЕЗУЛТАТ НА АБРАЗИЯ И ЕРОЗИЯ

В настоящата статия е описан нов терапевтичен подход на комплексна реха-
билитация на млад пациент с дефекти на твърдите зъбни тъкани от абрази-
вен и ерозионен произход. Чрез изработените временни възстановявания от 
материала Telio CAD, посредством CAD/CAM, е осъществен продължителен 
контрол на възстановяванията, както и на вертикалното измерение на ок-
лузията и на реконструкционния проект. Всичко това дава възможност за 
постигане на високо предвидими резултати за бъдещото окончателно възста-
новяване от литиев дисиликат (LS2).

Инициален статус
В клиниката постъпи 34-годишна пациентка с желанието да бъдат кориги-
рани екстензивните дефекти на твърдите є зъбни тъкани и оклузалната дис-
хармония. Пациентката съобщи за повишена чувствителност към химични 
и термични стимули, както и за нарушена естетика в резултат на разруше-
ните є зъби. От анамнезата и статуса успяхме да заключим, че става въпрос 

Стъклокерамични възстановявания 
от литиев дисиликат 

Daniel Edelhoff, Oliver Brix, Marc Ramberger

ПРОТЕТИКА
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"Всички, които работят с e.max трябва да 
имат тази книга в своята библиотека. 
В нея ще намерят знания и споделен опит, 
които няма да открият никъде другаде."

Книгата се състои от 15 глави и 1200 
изображения с най-високо качество и 
резолюция. Тя е посветена на изцяло 
керамичните възстановявания в це-
лия им спектър. С тях днес можем 
да изпълним не само биологичните и 
функционални аспекти, а и козметич-
ните и естетичните изисквания на 
пациентите. В детайли са описани ди-
агнозата, изборът на подходящия ма-
териал и процесът на изработване на 
конструкции стъпка по стъпка. Осо-
бен акцент се поставя на приложени-
ето на нови техники в практиката, 
които подобряват лабораторната 
работа. В книгата може да намерите 
отговори на най-често задаваните 
въпроси, свързани с изцяло керамич-
ните възстановявания.
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Нов дизайн на конструкциите от 
цирконий – частично нанасяне, 
стратифициране на керамика
Paolo Smaniotto

ЧАСТ 2 ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦИРКОНИЯ И 
 ЕСТЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЕРАМИКАТА

Продължaва от бр. 1/2015 г.
В първата част на тази статия, публикувана в предишния брой на списание 

"Зъботехническа лаборатория", се опитахме да представим кратко описание 
на мотивите, изградени в продължение на дълги години, които ни подтикнаха 
към експеримент и предложиха алтернативен дизайн за изработване на час-
тично нанесени монолитни структури (сн. 1 и 2). Втората част на статията 
включва изчерпателна научна информация, резюмираща множество специали-
зирани статии (вж. Литературни източници), курсове и конференции с учас-
тието на водещи изследователи (напр. A.I.O.P затворени срещи, 2011-2012-
2013 г.), както и проверена информация, събрана през годините от ежеднев-
ната лабораторна практика.

Всичко това ми даде възможността да проследя и изследвам положител-
ните аспекти, както и да разработя нови методи, които да подобрят все по-
завишаващите се функционални и естетически изисквания в клиничната прак-
тика.[1,2,3] Керамичните материали могат да бъдат разделени на две групи:
• традиционна керамика (керамика, предназначена за естетична инкруста-

ция на метални скелети) (сн. 3);
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Фасети - минимално инвазивни 
възстановявания 
Технически и клинични аспекти
 ATTILIO SOMMELLA, MDT; DR. GUERINO PAOLANTONI 

Teamwork media Srl, Italy, 2014 г., език: английски 

Целта на тази книга е да представи лабораторната и клиничната работа 
при минимално инвазивни реставрации с фасети. 

Стриктното следване на алгоритъма на работа, представен в тази книга, 
за минимално инвазивни възстановявания води до чудесни резултати без риск 
от провал. Авторите представят на лекарите по дентална медицина и зъбо-
техниците полезни техники за постигане на минимална инвазивност както 
по отношение на твърдите зъбни тъкани, така и в поддържащите тъкани.

За целта са представени няколко клинични случая, от които се вижда, че 
подходът към изработването на единичен елемент е еднакъв с този при по-
сложни възстановявания, включващи няколко елемента.

Авторите на книгата са убедени, че реставрация, която включва изработ-
ването на една или повече фасети с високо ниво на предвидимост и отго-
варя на естетичните и функционалните изисквания на пациентите, изисква 
изключително точно изпълнение и спазване последователността на всички 
етапи от клинично-стандартизираните техники. Всеки етап, сам по себе 
си, е доста елементарен, така че най-често срещаните грешки възникват 
от желанието да се прескочи стъпка за по-бързо завършване на работата.

Такова съкращаване на алгоритъма на работа обаче е съпроводено с висока 
вероятност от допускане на грешки в процедурата, които могат лесно да 
доведат до компрометиране и провал на терапията като цяло.

Цена: 300 лв. 

www.dentalbooks.bg 
за поръчка: 02 963 45 43; 
 0885 807675
e-mail: infodent@infodent.bg
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Естетика и функционалност 
при цели протези
"ХРАНЯ СЕ, СЛЕДОВАТЕЛНО СЪЩЕСТВУВАМ."

Dieter Schulz 

Възрастните хора с лошо изработени цели протези не могат да се хранят 
разнообразно и балансирано. Те инстинктивно избягват храни, които им причи-
няват болка при дъвчене и дискомфорт при хранене. По този начин се лишават 
от удоволствието да консумират месо, както и някои видове плодове и зелен-
чуци. За да е възможно доброто хранене, протезите трябва да бъдат израбо-
тени правилно. Естетиката също не трябва да се подценява при пациенти 
в напреднала възраст. За да се постигне добра функционалност и естетика 
при тотално протезиране, е необходимо да разполагаме с фабрично направени 
зъби, които да наподобяват в най-голяма степен естествените (сн. 1). Задача, 
която се оказва доста трудна за изпълнение.

Морфология
Естествените зъби не остават едни и същи през целия живот на човек. Те се 
променят с течение на времето. Ако оприличим наскоро пробили зъби на необ-
работени диаманти, то зъбите на възрастните хора, които имат белези на 
износване, могат да се считат за шлифовани диаманти. Изкуствените зъби 
Tribos 501 отразяват тези анатомични промени. 
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Вносител: БУЛАД-ДЕНТ ООД  
София, ул. Н. Коперник 44, тел. 02 971 4841 
София, бул. Цариградско шосе, бл.112 тел. 02 971 3493 
bulad@mreja.net www.buladdent.com

Оптическите характеристики на естествения 
зъб се възпроизвеждат лесно и прецизно с 
минимални усилия.

Иновативна ултра-фина покривна 

микрокерамика за широка гама 

PFM метални сплави

Класическите цветове по VITA, допълнени от 
4 нюанса за избелени зъби и root-A нюанс.

ПО-БЛИЗО ДО 
ЕСТЕСТВЕНОТО 

ЧРЕЗ ДИФУЗНО 
ОТРАЗЯВАНЕ 

НА СВЕТЛИНАТА

ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ПОКРИВНА КЕРАМИКА ЗА МЕТАЛНИ СПЛАВИ

VINTAGE MP  –   ПЕРФЕКТНА ЕСТЕТИКА С МИНИМУМ УСИЛИЯ

ИНОВАТИВНА УЛТРАФИНА ПОКРИВНА 
МИКРОКЕРАМИКА
ЗА МЕТАЛНИ СПЛАВИ

160 лв.

СТАРТОВ СЕТ 

цвят А2 и А3

66 лв.
ОПАКЕР ПАСТА

36 лв.
ПРАХОВЕ 15 g 

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА:
Опакер паста 2 бр. х 5 g (Base, Shade A2/A3) 

Прах 5 бр. х 15 g (OD, BODY, CERVICAL, 
OPAL ENAMEL, OPAL EFFECT)

VINTAGE MP OPAQUE LIQUID 3 ml
VINTAGE MIXING LIQUID 50 ml

ПРОМОЦИЯ

www.dentalbooks.bg 
за поръчка: 02 963 45 43; 0885 807675
e-mail: infodent@infodent.bg

Моделиране 
на зъби съобразно 
природните закони
Бестселър за оклузията и 
зъбния моделаж
ALBERTO BATTISTELLI, DARIO SEVERINO, OTO LA MANNA 

Второ издание 
teamwork media Italy, 2010, 316 стр., език: български 

Естествената усмивка съдържа в себе си 
скрити правила и указания, подлежащи на 
възпроизвеждане при протезиране. 
В книгата са представени специфични техники, 
характеризиращи изработването на всеки 
зъб поотделно. Моделажната техника на AFG 
включва четири етапа, които служат за по-добро 
запаметяване на структурните компоненти. 
С помощта на кодовете на AFG се извлича 
числена информация, която е с висока стойност 
при възстановяване на първоначалните 
естествени форми на пациента. Представената 
концепция SPOC дава възможност за постигане 
на перфектни оклузални контакти. 

Книгата можете да закупите 

от офиса на ИНФОДЕНТ.
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Съревнование с природата: 
Техники за восъчен моделаж 

за естетична и 
функционална оклузия

Paulo Kano
Quintessenz Verlags-GmbH, 2011, 384 стр., език: английски
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Моделирането на постериорни зъби е вид изкуство, 
което изисква от зъботехника да възпроизведе и 
най-незначителния детайл от оклузалната форма, 

използвайки трудни методи за восъчен моделаж. 
Написан както за студенти, така и за опитни 

специалисти, този уникален учебник ще промени начина, 
по който зъботехниците моделират зъби. Той води 
читателя стъпка по стъпка през революционната 

моделажна техника на автора за пресъздаването на 
премолари и молари. Придружаващият текст съдържа 

ясни обяснения и илюстрации на всички техники. 
Богато илюстрирана от начало до край, всяка глава 

развива практическите познания и задълбочава тези 
за номенклатурата, морфологията, ръководенето на 

восъка и работата с него, функционалната моделажна 
последователност за максиларното и мандибуларно 
съзъбие, адхезивното циментиране. Кулминацията е 
серия от впечатляващи клинични случаи. Тази книга е 

незаменим източник за всеки зъботехник, който иска да 
задълбочи познанията си по отношение на оклузалната 

форма и да подобри функционалната морфология на 
постериорните си възстановявания.

Съдържание

Глава 1: Номенклатура: 
Постериорни зъби.

Глава 2: Морфологични характеристики: 
постериорни зъби.

Глава 3: Восъчен моделаж: 
тренировъчно обучение.

Глава 4: Восъчен моделаж на зъбите в 
горната челюст и антагонистите им.

Глава 5: Восъчен моделаж на зъбите в 
долната челюст и антагонистите им. 

Глава 6: Восъчен моделаж на зъбите в 
горната и долната челюст. 

Глава 7: Клинични случаи.

Глава 8: Циментиране: 
адхезивно циментиране

Книгата можете да закупите от 

офиса на ИНФОДЕНТ.
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ЕДНА ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 
СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОБРАТА ДЪВКАТЕЛНА ФУНКЦИЯ 

Е ЗАПАЗВАНЕ НА КАНИНОВОТО ВОДЕНЕ

СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ 
ОТ ЛИТИЕВ ДИСИЛИКАТ

НОВ ДИЗАЙН НА КОНСТРУКЦИИТЕ ОТ ЦИРКОНИЙ – 
ЧАСТИЧНО НАНАСЯНЕ, СТРАТИФИЦИРАНЕ НА КЕРАМИКА

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИОНАЛНОСТ ПРИ ЦЕЛИ ПРОТЕЗИ

ЗА ПОРЪЧКИ: 0898 571 713

 Американски 
лабораторни гипсове

 Диамантена твърдост

 Безупречна точност

 Тиксотропен

 Различна експанзия и 
благородни цветове




