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ЯМР и CBCT. Разчитане и интерпретации. Клинично значение.

Втори ден:
Медикаментозно лечение на ТМР.
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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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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.

Адхезивното фиксиране като 
алтернатива на класическите 
ставни частични протези 
От планирането към успеха 

Въведение 
Изследвания показват, че неснемаемото 
протезиране осигурява относително дълго-
срочна функция за около 20 години.14 Инте-
рес представлява обаче фактът, че комби-
нираното (фиксирано-снемаемо) протезиране 
осигурява задоволително възстановяване на 
дъвкателната функция, на естетиката и 
предпазва наличните зъби от свръхнатовар-
ване. Най-често комбинираното протезиране 
изисква телескоп-корона или полупрецизни 
стави. В сравнение с моделно лятите про-
тези, 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 ус-
ложнения при ставните протези е епигин-
гивалната 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, ад-
хезивно прикрепен, ставен елемент из-
исква минимално инвазивна препарация на 
лингвалната част на зъбния емайл (само до 
10% редукция на твърди зъбни тъкани). Ад-
хезивното фиксиране осигурява максимална 
ретенция. Възможно усложнение при този 
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МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
клиника и лаборатория

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

Roberto IAFRATE, 
CDT
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

KЛЮЧОВИ ДУМИ: емайл, адхезия, бруксизъм, зъботехнически технологии, съзъбие с 
дисхромия, минимално-инвазивна дентална медицина, ортодонтия, 
протетична дентална медицина, зъбно изтриване

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 интердисциплина-
рен 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)

Неинвазивно 
интердисциплинарно лечение 
на частично изтрито съзъбие 
с дисхромия 

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

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 предоста-
вят на лекаря по дентална медицина по-кон-
сервативни решения. 

Ключът към постигане на успешен резул-
тат при тези случаи е ефективната интер-
дисциплинарна комуникация, тъй като всички 



NEW
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През последното десетилетие все по-голяма 
популярност бележат адхезивно фиксираните 
керамични възстановявания във фронта, 
т.нар.“безпрепарационни“ подходи (“no prep”).1-6

Oт 1990 до 2000 година тези неинвазивни 
подходи са изместени от агресивни кера-
мични препарации7 като резултат от дос-
тъпни лабораторни методи. Настоящото 

съживяване на суперопростените методи се 
явява като логичен отговор на еуфорията в 
препарирането между 1990 и 2000 г., подпо-
могнато от технологичните подобрения при 
изработването на по-тънки, пресовани кера-
мични фасети.

Както е описано от д-р Goldstein в една 
много откровена статия с добре предста-
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Адхезивно фиксирани 
възстановявания на предни 
зъби с частична препарация: 
здраве на гингивата в дълго-
срочен 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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Structural, periodontal, and endodontic aspects
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Тази книга предлага опростен, обстоен и мултидисциплинарен протокол, 
който може да се използва за постигане на задоволителни резултати в 
ежедневната практика. Инлеите и онлеите гарантират запазването на 
здравата зъбна структура, без да разрушават механичните и физическите 
характеристики на зъба. 

В отделните глави на книгата са разгледани следните теми: поставяне на 
диагноза; използване на рентгенография; запазване на естествените ден-
тални структури; клинично приложение на адхезивните системи; препара-
ция; изграждане и възстановяване на зъби, претърпели ендодонтско лече-
ние; стъпки за изработване на инлеи и онлеи; правилни оклузални контакти 
и накрая отдавна дискутираната тема за емайло-дентиновите фрактури.
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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)

„Техника с тефлонова лента“:
Синергия между изолиране и 
прегледност 

Създаването на хармонична усмивка с 
помощ та на порцеланови ламинатни/тънки  
фасети се е превърнало в добре установена 
лечебна алтернатива в областта на есте-
тичната дентална медицина.1 Една добре 
структурирана подготовка и план на лечение 
в комбинация със зъботехник с изявени уме-
ния са задължителни за постигане на добри 
резултати от функционална и естетична 
гледна точка. Така тясното взаимодействие 
между зъболекар и зъботехник е от изключи-
телно важно значение за удовлетворяване на 
очакванията на пациента.

Представяни са различни техники за 
намаляване на дебелината на фасетите, 
кои то 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 най-
много зъбни структури безпрепарационните 
фасети са крайната точка на тази цел, с ин-
терфейс (контактна повърхност на взаимо-
действие) на адхезивно свързване между зъба 
и фасетата, разположен по повърхността на 
емайла.3 Следните техники осигуряват най-
минимално 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
автор: STEFEN KOUBI
Издадена: декември 2019 г. Quintessence Publishing, France
твърди корици, 696 стр., 1.200 снимки, език: английски 

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.

Цена: 490 лв.
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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)

Биомиметично възстановяване 
върху имплант с човешки 
емайл и CAD/CAM блокче
Кратък доклад 

Керамиката се счита за златен стандарт 
сред материалите за окончателни възста-
новявания 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 поликрис-
тална керамика с голяма здравина.1,2 Пове-
чето клинични изследвания, представени в 
литературата съобщават, че материалите 
за изцялокерамични възстановявания (с някои 
разлики) са по-абразивни от естествения 
емайл, докато композитните материали из-
глежда 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 възстановя-
вания. 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 въз-
можно да се постигне с усъвършенстваните 
технологии на дигиталната дентална меди-
цина. 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 сис-
тема за обратна връзка, необходима за фре-
зоването 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 раз-
глеждана като вариант за лечение в ежеднев-
ната практика.

Благодарности
Авторите изказват благодарност на 
зъботехническа лаборатория Camaioni 
Odontotecnici, и по-специално на зъботехника 
Валерио Зароли за неговата подкрепа.

Библиография
1. Weigl P, Sander A, Wu Y, Felber R, Lauer HC, Rosen-

tritt M. In-vitro performance and fracture strength of 
thin monolithic zirconia crowns. J Adv Prosthodont 

2018;10:79–84.
2. Stefanescu C, Ionita C, Nechita V, Drafta S, Oancea L, 

Petre A. Survival rates and complications for zirconia-
based fi xed dental prostheses in a period up to 10 years: 
a systematic review. Eur J Prosthodont Restor Dent 
2018; 26:54–61.

3. Sripetchdanond J, Leevailoj C. Wear of human enamel 
opposing monolithic zirconia, glass ceramic, and com-
posite resin: an in vitro study. J Prosthet Dent 2014; 
112:1141–1150.

4. Lawson NC, Bansal R, Burgess JO. Wear, strength, mo-
dulus and hardness of CAD/CAM restorative materials. 
Dent Mater 2016; 32:e275–e283.

5. Magne P, Schlichting LH. Biomimetic CAD/CAM resto-
ration made of human enamel and dentin: case report 
at 4th year of clinical service. Int J Esthet Dent 2016; 
11:472–480

Превод: д-р Ана Костова



bulmedica.bg

Лечебни стратегии 
при цялостна рехабилитация 

върху естествени зъби и импланти 
ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ 

И ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ
с д-р Кирил ДИНОВ 

Di Nova Clinics 

Д-р Кирил ДИНОВ завършва 

стоматология в МА – София. 

Работи интензивно в сферата на 

оклузията, оралната имплантология и 

пародонтологията. Д-р Динов завършва 

мастер-програма по имплантология 

на UCLA - Los Angeles, Californiа, 

под ръководството на Dr. Sascha 

Jovanovic. Специализира естетична 

имплантология в тренировъчния 

център на Nobel Biocare в Yorba Linda, 

California. Преминава специализирано 

обучение по костна и периимплантна 

хирургия и естетична дентална медицина 

във водещи европейски клиники. 

Специализира оклузия в The Dawson 

Academy – St. Petersburg, Florida. 

Един от едва няколкото европейски 

специалисти препоръчани от The Dawson 

Academy. Член e на управителния съвет 

на българския Клуб по имплантология, 

активен член на gIDE, директор на 

gIDE Bulgaria Study Club и носител 

на The Dawson Academy Award 2011. 

Член на редакционната колегия на 

сп. Quintessence International Bulgaria. 

Провежда курсове ориентирани към 

биологичния аспект на имплантологията 

и основи на функционалната оклузия. 

Водещ лектор в програмите на Di Nova 

Clinics. Ръководи частна практика 

в София, насочена към тотална 

рехабилитация на пациенти с 

дефицити и оклузални проблеми.

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: 

тел.: 02 963 45 43; 0885 807 675
www.infodent.bg

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:
1. в офиса на фирма Инфодент: 

София 1164, бул. Пейо Яворов 50, вх. А, офис 4
2. с банков превод: 

ДСК; IBAN: BG06STSA93000021731862; BIC: STSABGSF 
за Инфодент-БГ ООД, Галя Василева Начева

с ДДС 
с Дс Дсс ДДДс ДДДДСДДСДСДДД

280280лв.лв.  

с ДДС 
с Дс Дс Дс ДДДДДДс

ДСДСДДСДСДД

320320лв.лв.  

с ДДС 
с ДДс ДДДДДс ДДС ДС ДС ДСДСДСДСДСД
с Дсс Дс

2 4002 400лв.лв.  

ТАКСА УЧАСТИЕ

МАСТЕР СЕРИЯ 3
 до 16.03.2020 г.

МАСТЕР СЕРИЯ 3
 след 17.03.2020 г.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 2 ниво
за заплатилите до 20.02.2020 г.

ОКЛУЗИЯ БЕЗ МИСТИКА! 
Ясни правила, чисти алгоритми, стабилни резултати!
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Honigum Pro

www.evgenystefanov.com
mел. 0700 11 441
София, бул. “Скобелев” 10; тел.: 0898 778 531, 0899 901 579
Пловдив, ул. Войнишка слава 18; тел.: 0895 534 886, 0898 571 551
Варна, ул. Ген. Колев 54; ет. 4; тел.: 0899 901 580, 0899 901 582
Бургас, тел.: 0898 778 533, 0899 908 654

ВПС отпечатъчен материал с несравними качества, 
създаден според Вашите нужди.
Стабилен, където е поставен, в комбинация с 
изключителна течливост при прилагане на натиск.
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