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Понякога изработването на адекватен лечебен план и прилагането на популярни техники ни
затруднява поради проблеми идващи от ТМС или случаи, които налагат промяна на вертикалния
размер на оклузията, както и ситуации с несиметрично изтриване на зъбите. Повечето от тези
случаи изискват прилагането на комплексен систематичен подход. Следването на утвърдени
алгоритми в процеса на диагностициране, планиране и техническо изпълнение улеснява
работата на зъболекаря и постигането на предсказуеми резултати.
През трите обучителни модула всеки аспект ще бъде разгледан стъпка по стъпка –
диагностика, планиране, изпълнение.
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2 ноември 2019 г.
kино АРЕНА The Mall, София

02.11.19 МОДУЛ 1
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ФУНКЦИЯ.
ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ.

18 януари 2020 г.
kино АРЕНА The Mall, София

21 март 2020 г.
kино АРЕНА The Mall, София

18.01.20 МОДУЛ 2

21.03.20 МОДУЛ 3

ОКЛУЗИЯ И ФУНКЦИЯ.

ЛЕЧЕБНИ СТРАТЕГИИ ПРИ
ЦЯЛОСТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ.
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09.30 -11.00 ч.
Патология, етиология и статус,
определящи подхода.
11.30 -13.00 ч.
Цялостна рехабилитация.
Клинични случаи. Детайли.
14.00 -15.30 ч.
Цялостна рехабилитация.
Клинични случаи. Детайли.
16.00 -17.00 ч.
Въпроси, коментари, дискусия.
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Мускулатура. Класификации и ползите от тях.
ЯМР и CBCT. Разчитане и интерпретации. Клинично значение.

Втори ден:
Медикаментозно лечение на ТМР.
Шини и тяхното предназначение. Ползи и грешки.
Комплексен подход. Етапи и подход при случаи с тежки ТМР.
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За сигурна
ретракция и
хемостаза

ULTRAPAK неимпрегниран ретракционен конец с уникална оплетка,
който успешно контролира кървенето и сулкусните течности.
При закупуване на ретракционна корда,
получавате подарък ViscoStat Clear 1,2 ml
Промоцията е валидна до изчерпване
на определените количества!

Astringedent X - 12.7% железен разтвор
течлива консистенция
ViscoStat Clear - 25% алуминиев хлорид,
гелообразна безцветна консистенция
ViscoStat - 20% железен сулфат,
гелообразна консистенция

www.miplant.bg info@miplant.bg нац. тел. 070015544 0887 630 755

СЪДЪРЖАНИЕ
КНИГИ 30, 47
КУРСОВЕ 1
протетика
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Адхезивното фиксиране като алтернатива
на класическите ставни частични протези
От планирането към успеха

Daniela Bogena, Dr. med. dent.

минимално-инвазивна дентална медицина - клиника и лаборатория
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Cesare Luzi, DMD, MSc

протетична дентална медицина
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Важни са детайлите, в случая обемите
на нашите биоматериали Geistlich.
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На практика с нашите продукти Geistlich
получавате два пъти по-голям обем, най-доброто
качество и реално най-ниска цена.

THE SAME AMOUNT OF GEISTLICH BIO-OSS FILLS
A DEFECT VOLUME 2X AS A LARGE COMPARED TO
CERABONE. GEISTLICH BIO-OSS MIGHT BE LESS
COSTLY THAN CERABONE

GEISTLICH BIO-OSS HAS A HIGHER PORE VOLUME
COMPARED TO CERABONE.

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

FLUID UPTAKE AND RETENTION IS BETTER WITH
GEISTLICH BIO-OSS.

THE SURFACE OF OCS-B HIGHLY IS DIFFERENT THAN THAT
OF GEISTLICH BIO-OSS.
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Адхезивното фиксиране като
алтернатива на класическите
ставни частични протези
Daniela BOGENA
Dr. med. dent.
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Zahnmedizin, FU Berlin
1991 Approbation und
Promotion.
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1992 Jugendzahnarztin,
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От планирането към успеха
KЛЮЧОВИ ДУМИ: адхезивна задръжка, снемаеми протетични конструкции, ставни
протези, адхезивно циментиране, полупрецизни стави, минимално
инвазивна, микроретентивна препарация

Резюме:
Класическите ставни протези са част от стандартното снемаемо протезиране.
Едно от най-честите тежки усложнения при такъв тип конструкции е фрактура на
нивото на венеца на зъба, носещ ставната конструкция. Това може да се избегне с
минимално инвазивна, микроретентивна препарация. Тя е разположена предимно в емайл,
към който адхезивно е фиксиран задръжният елемент, без необходимост от изработване
на обвивна корона. Така, в най-лошия случай, може да се наблюдава разциментиране на
металния задръжен елемент. С минимална препарация се постига максимална
ретентивност. Успехът на този тип възстановяване зависи от точното спазване на
всяка една стъпка от лечебния процес. Затова настоящата статия ще опише
диагностиката, планирането на препарацията, адхезивното циментиране и контролните
посещения за изработването на една адхезивна ставна протеза.

Въведение
Изследвания показват, че неснемаемото
протезиране осигурява относително дългосрочна функция за около 20 години.14 Интерес представлява обаче фактът, че комбинираното (фиксирано-снемаемо) протезиране
осигурява задоволително възстановяване на
дъвкателната функция, на естетиката и
предпазва наличните зъби от свръхнатоварване. Най-често комбинираното протезиране
изисква телескоп-корона или полупрецизни
стави. В сравнение с моделно лятите протези, при телескоп протезите се наблюдава
по-малка резорбция на алвеоларната кост в
дисталните участъци на челюстите.8 При

сравнение между ставни протези и протези
с моделно ляти куки дългосрочната прогноза
е почти еднаква. Едно от най-честите усложнения при ставните протези е епигингивалната фрактура (фрактура на нивото на
венеца) на носещия ставната конструкция
зъб.16 Основен недостатък на протезите с
куки е неестетичният изглед на видимите
рамена на куките. Екстракоронарният, адхезивно прикрепен, ставен елемент изисква минимално инвазивна препарация на
лингвалната част на зъбния емайл (само до
10% редукция на твърди зъбни тъкани). Адхезивното фиксиране осигурява максимална
ретенция. Възможно усложнение при този
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МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
клиника и лаборатория

Неинвазивно
интердисциплинарно лечение
на частично изтрито съзъбие
с дисхромия
KЛЮЧОВИ ДУМИ: емайл, адхезия, бруксизъм, зъботехнически технологии, съзъбие с
дисхромия, минимално-инвазивна дентална медицина, ортодонтия,
протетична дентална медицина, зъбно изтриване

Arturo IMBELLONI,
DMD

Specialist in Prosthodontics,
Specialist in Periodontology,
Boston University, Boston,
MA, USA; Private Practice,
Rome, Italy

Roberto IAFRATE,
CDT

Резюме:
Според класическите концепции на протетичната дентална медицина терапията на
пациент със силно изтрито съзъбие с дисхромия е сложно инвазивно лечение, включващо
пародонтална хирургия, ендодонтска терапия, щифтове и пънчета, и корони. Днес тези
проблеми могат да бъдат разрешени с неинвазивни процедури, които позволяват
съхраняване на зъбните и пародонталните тъкани. Тази статия описва интердисциплинарен екипен подход (ортодонт, зъботехник, специалист по протетика) за лечение на
пациент с атриция на мандибуларните резци в съотношения на дълбока захапка, скъсяване
на дисталните секстанти в двете зъбни дъги, диастема и треми във фронталния
участък на горна челюст, и зъби със силно променен цвят (дисхромия). Нивата на
гингивалните тъкани и малпозицията на зъбите са коригирани чрез ортодонтско лечение,
абразираните и здравите преоцветени зъби са възстановени с 20 адитивни фасети
(моларите са единствените зъби, които не са включени във фазата с възстановяванията);
запазени са зъбната структура, виталитетът на зъбите и нивото на костта. Не са
поставени временни конструкции и не е била необходима анестезия нито за препариране
на зъбите, нито за окончателния отпечатък. В статията е представен протокол за
лечение по консервативен и комфортен начин на структурните и естетичните проблеми
при пациент със силно преоцветени зъби, изтрити долночелюстни резци, диастема и
треми в горночелюстния секстант. (Quintessence Int 2019;50:294-304;doi:3290/j.qi.a42171)

Пациенти, които страдат от тежка форма
на зъбно изтриване често се явяват с екстремни увреждания по зъбите, особено във
фронта. При тези случаи се наблюдава намаляване на вертикалния размер на оклузията
(VDO), вследствие на което е възможно да
настъпи прорастване. Конвенционалните методи на лечение се свеждат до мащабни елективни коренови лечения, процедури по удъл-

Oral Design Center,
Fontana Liri, Italy

Cesare LUZI, DMD,
MSc

Specialist in Orthodontics,
Aarhus University, Aarhus,
Denmark; Visiting
Professor, University of
Ferrara, Ferrara, Italy; and
Private Practice, Rome, Italy

жаване на клиничните корони и поставяне на
множество цели обвивни корони. Този подход
обаче е твърде агресивен, особено като се
има предвид, че новите техники предоставят на лекаря по дентална медицина по-консервативни решения.
Ключът към постигане на успешен резултат при тези случаи е ефективната интердисциплинарна комуникация, тъй като всички
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Адхезивно фиксирани
възстановявания на предни
зъби с частична препарация:
здраве на гингивата в дългосрочен план и предвидимост
Доклад на клиничен случай
KЛЮЧОВИ ДУМИ: адхезивно циментиране, биомиметични принципи, адхезивно фиксирани
керамични възстановявания, естетични, минимално-инвазивни лечебни
подходи

Резюме:
Адхезивно фиксираните възстановявания са предвидим и дълготраен подход за лечение,
чрез който може да се възстановят не само здравината и функцията на зъбите, но и
естетичният им вид. Един важен аспект в адхезивната дентална медицина е запазването
на здравия емайл. Използването на минимално-инвазивни приложения и адхезивни
технологии е от изключително значение за успеха на възстановяванията, като се следват
биомиметичните принципи. Мнението, че минимално-инвазивните техники при
възстановяванията са предпочитани,е широко прието, но по отношение на неинвазивните
подходи все още има спор. Целта на тази статия е да подложи на критичен анализ
цялостната концепция за безпрепарационни фасети („no-prep veneers”), поради възможните
негативни ефекти върху пародонталното здраве, предизвикани от прекомерно изразен
контур и надвисвания на керамичното възстановяване, и да предложи един нов метод за
оценка на качеството и дълготрайността на фасетите по концепцията с частична
препарация (partial prep concept). (Quintessence Int 2016;47:9-16;doi:10.3290/j.qi.a34809)
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керамични възстановявания във фронта,
т.нар.“безпрепарационни“ подходи (“no prep”).1-6
Oт 1990 до 2000 година тези неинвазивни
подходи са изместени от агресивни керамични препарации7 като резултат от достъпни лабораторни методи. Настоящото

съживяване на суперопростените методи се
явява като логичен отговор на еуфорията в
препарирането между 1990 и 2000 г., подпомогнато от технологичните подобрения при
изработването на по-тънки, пресовани керамични фасети.
Както е описано от д-р Goldstein в една
много откровена статия с добре предста-
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„Техника с тефлонова лента“:
Синергия между изолиране и
прегледност
KЛЮЧОВИ ДУМИ: адхезивна дентална медицина, зъботехника, изолиране, протетика,
възстановителна дентална медицина, фасети

Резюме:
Целта на тази статия е да представи и илюстрира техниката с тефлонова лента, която
осигурява добра прегледност в комбинация с отлично изолиране на работното поле.
Тя подпомага работата на лекарите по дентална медицина, които ежедневно прилагат в
практиките си адхезивната дентална медицина и е допълнително средство към златния
стандарт на кофердама. По начало техниката с тефлонова лента (тефлон/teflon е
регистрирана търговска марка и не е свързан с тефлоновата лента) е особено подходящa
за адхезивно циментиране на възстановявания с много тънки ръбове. Тя позволява
свободен достъп до подвенечните зони с различна гингивална ретракция. Освен това,
този принцип може да се приложи и при други показания, като възстановявания от клас V
или дълбоки изграждания на пънчета. Описаната техника е универсална и лесна за употреба.
Тази комбинация позволява бързо интегриране на техниката с тефлонова лента в
ежедневната практика на общопрактикуващия лекар по дентална медицина.
(Quintessence Int 2019; 50:488-493; doi:10.3290/j.qi.a42483)

Създаването на хармонична усмивка с
помощта на порцеланови ламинатни/тънки
фасети се е превърнало в добре установена
лечебна алтернатива в областта на естетичната дентална медицина.1 Една добре
структурирана подготовка и план на лечение
в комбинация със зъботехник с изявени умения са задължителни за постигане на добри
резултати от функционална и естетична
гледна точка. Така тясното взаимодействие
между зъболекар и зъботехник е от изключително важно значение за удовлетворяване на
очакванията на пациента.
Представяни са различни техники за
намаляване на дебелината на фасетите,
които имат за цел да редуцират загубата

на субстрат по време на препарирането на
зъбите.2 Днес стремежът на лекарите по
дентална медицина е да работят минимално
инвазивно. За съхраняването на възможно наймного зъбни структури безпрепарационните
фасети са крайната точка на тази цел, с интерфейс (контактна повърхност на взаимодействие) на адхезивно свързване между зъба
и фасетата, разположен по повърхността на
емайла.3 Следните техники осигуряват найминимално инвазивни препарации на зъбите:
зъбно избелване за изсветляване на зъбите,
мокъп с последваща направлявана препарация
с водач4 или дигитален дизайн на усмивката в
съчетание с водена препарация.5
Предимството на безпрепарационната
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Laminate Veneers: 20 Recipes for Smile Design
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While materials and techniques for creating beautiful indirect restorations are
widely available, literature specifically applying these concepts to laminate
veneers is lacking. This clinical handbook fills that gap by providing 20
simplified techniques that will enable dentists to obtain impressive results in
every clinical situation using laminate veneers. Each technique is described
step by step and beautifully illustrated, with digitally available clinical videos
adding an interactive and engaging layer to the educational experience.
All of the techniques in this book have three important things in common: they
are feasible, they are teachable, and they are repeatable, making this book a
practical and accessible guide for any clinician interested in providing minimally
invasive esthetic treatment to their patients in the form of laminate veneers.
Augmented reality in this book!
This book contains augmented reality videos available for free from your
smartphone or tablet. Easy, reliable, instant, and offline, find at any time the
selected multimedia content by the authors to enrich your reading experience.
1. Download the app "Quintessence Koubi" on the App Store (iOs) or Google Play (Android).
2. Select a chapter among those with augmented reality content.
3. Locate clinical photographs with the augmented reality symbol.
4. Roll over these photos with your smartphone or tablet with the application to play the videos.
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Кратък доклад
KЛЮЧОВИ ДУМИ: биомиметичен, CAD/CAM, керамика, композитна смола, зъбни импланти,
дигитална дентална медицина

Резюме:
Този кратък доклад описва клиничен случай, при който е изработена корона върху имплант с
използване на екстрахиран естествен зъб като външна облицовка. Преди това същият
зъб е ребазиран за имедиатно натоварване без оклузални контакти. С използване на
дигитален софтуер е изработена мезоструктура от композитна смола, за да се постави
короната в правилната оклузална позиция. Естествената корона е фрезована с помощта на
компютърно контролиран апарат, така че да пасва идеално върху мезоструктурата.
(Quintessence Int 2019; 50:330-333; doi:10.3290/j.qi.a42159)

Керамиката се счита за златен стандарт
сред материалите за окончателни възстановявания както при естествени зъби, така
и при импланти. Въпреки това обаче поради
крехкостта є, тя трябва да бъде подплатена
с метален скелет или сърцевина от поликристална керамика с голяма здравина.1,2 Повечето клинични изследвания, представени в
литературата съобщават, че материалите
за изцялокерамични възстановявания (с някои
разлики) са по-абразивни от естествения
емайл, докато композитните материали изглежда биват абразирани в по-голяма степен
от естествения емайл (както и дентина).3,4
Тъй като няма постигнат консенсус по този
въпрос, може да се твърди, че естественият
емайл е златният стандарт, спрямо който
се сравняват материалите за възстановявания. Следвайки тази концепция, Magne и
Schlichting5 докладват възможността за из-

ползване на оклузалната част на екстрахиран
трети молар като материал за изработване
на възстановяване тип овърлей. Това е възможно да се постигне с усъвършенстваните
технологии на дигиталната дентална медицина. Постигнатото от Magne и Schlichting
е далеч от работен протокол, препоръчан от
производителя, тъй като един естествен
зъб е фрезован във фрез-апарат, предназначен
да изрязва блокчета, и при който липсва система за обратна връзка, необходима за фрезоването на органична структура като зъба.
Целта на този доклад на клиничен случай е да
се разшири диапазонът, който се постига
при естествените зъби и по отношение на
имплантите: един екстрахиран естествен
зъб е трансформиран в корона върху имплант
с използване на изцяло цифровизиран работен
протокол. Използваният протокол трябва да
се разглежда като експериментален.
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тази причина все още не може да бъде разглеждана като вариант за лечение в ежедневната практика.
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