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Резюме:
Настоящата статия описва подхода на лечение с помощта на приложението за
направлявано естетично възстановяване (GETAapp). То улеснява всяка стъпка от
събирането на данни и тeхния анализ и може да се комбинира с различни технически
средства. По този начин се създава пълен дигитален възстановителен протокол.
Събраната информация се обработва с приложението, след което то предлага идеален
протетичен план на лечение за конкретния случай.
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Синхронизиране на моделите
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Оклузална равнина и междучелюстно
съотношение – анализ и трансфер
на информацията
KЛЮЧОВИ ДУМИ: функционален анализ, оклузална равнина, артикулатор, центрик, PlaneFinder

Резюме:
Функционалните, а едновременно с това и естетичните решения в протетичната
възстановителна дентална медицина са голямо предизвикателство в ежедневната
практика. Една от причините за това е, че монтирането на моделите в артикулатор
само наподобява клиничната ситуация при пациента. Статията представя цялостен
протокол за реалистично пренасяне на моделите в артикулатор чрез функционално
аналитичен метод с PlaneSystem. Подробно е описана причината, която е довела до
разработването на тази система, както и отделните етапи на развиването є.
Накрая е показан и потенциалът, който този метод предлага на протетичния екип.
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ПРОТЕТИКА
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Резюме:
В естетичната дентална медицина временните протетични конструкции имат
решаваща роля, тъй като те дават възможност за правилна оценка на очаквания краен
резултат, както и кондиционирането на околните меки тъкани. Друга решаваща стъпка
преди започване на едно естетично лечение е планирането, без което постигането на
дългосрочен успех на възстановяванията е невъзможно. Статията онагледява цялостно
значението на временните конструкции при планиране на желаните естетика и функция.

Клинична находка и
проблематика
През 2010 година в клиниката дойде за консултация 40-годишна пациентка с настойчива
42

молба за подобряване на естетиката. Преди
осем години на горните є централни резци и
кучешки є зъби са били направени възстановявания.
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Превод: д-р Румен Пернишки

Composite Inlays and Onlays
Structural, periodontal, and endodontic aspects
автор: STEFANO BOTTACCHIARI
Издадена: януари 2016 г. от Quintessenza Edizioni S.r.l.,
твърди корици, 584 стр., 3 886 снимки, език: английски
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 дентални структури;
клинично приложение на адхезивните системи; препарация; изграждане и възстановяване на зъби, претърпели ендодонтско лечение; стъпки за изработване на инлеи
и онлеи; правилни оклузални контакти и накрая отдавна дискутираната тема за
емайло-дентиновите фрактури.

Цена:

538 лв.

Modern Esthetic Dentistry: An A to Z Guided Workflow
M
авт
автор:
VINCENZO MUSELLA
Издадена:
Изд
д
2017, Quintessence Publishing, Italien
тв
въ
твърди
корици, 456 стр., 1358 снимки, език: английски

Цена:

340 лв.

Този атлас обобщава последните технологични преимущества на естетичната денТо
тал
тална медицина и илюстрира как могат да бъдат успешно интегрирани в клиничната практика. Част 1 започва с глава, посветена на денталната фотография, която
върху правилните настройки на фотоапарата, употребата на необходисе фокусира
ф
мото оборудване за постигане на висококачествени снимки за документация и комумот
никация с пациентите и със зъботехническата лаборатория. Следващите глави
ник
представят необходимите стъпки за превизуализация на крайния резултат от лечепре
нието, които спомагат предложените възстановявания да бъдат тествани в устание
та на пациента и при необходимост да бъдат нанесени някои корекции върху тях.
Част 2 описва различни клинични случаи, представящи техники на послойно нанасяне
Час
на директни и индиректни възстановявания. Част 3 описва традициза изработване
и
онното и алтернативното приложение на литиевия дисиликат като модерен възстаонн
новителен материал с висок естетичен потенциал и добра устойчивост на натиск.
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