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Галя	Начева	
управител на фирма 
Инфодент - БГ ООД

Скъпи читатели,

Изминаха цели 20 години от старта на списание „Инфодент”. Изданието из-
растна заедно с ВАС, с Вашата подкрепа, с доверието, което ни оказахте и 
продължавате да ни гласувате. Както хората надграждат себе си и знанията 
си с възрастта, така и ние надградихме съдържанието на списанието и ето ни 
днес горди от това, че „Инфодент” празнува  20-години! 

Много неща се промениха в медийната среда на денталния бранш през тези 
20-години, но смисълът не е в самите неща, а в отношението на хората към тях. 

Ние се убедихме, в това, че когато правиш нещо с любов, то се случва. Работих-
ме за това издание с много хъс, искахме да сме полезни на ВАС - читателите и 
затова непрекъснато се съобразявахме с вашите потребности. Списанието 
възникна като търговско издание с цени на дентални материали. Интересът 
към него в този му вид в онова време беше голям, но промените наложиха 
да прео риентираме съдържанието в съвсем нова насока. Списание ИНФОДЕНТ 
претърпя развитие и сега Вие държите в ръцете си един много стойностен, 
изпълнен със съдържание брой, включващ статии от различни области на ден-
талната медицина. 

Днес ние се придържаме към това, че стойността на прочетеното се измерва 
с това, което може да се приложи в практиката. Това ни помага да сме все още 
на пазара, въпреки големите възможности, които предоставя интернет прос-
транството. Помага ни да се развиваме.  

Фирма Инфодент разшири своето портфолио през годините. От 8 години изда-
ваме и сп. Quintessence International Bulgaria. Подбираме и превеждаме статии 
от най-добрите списания, издавани от Quintessence  Publishing. От тази година 
всички абонати на списанието могат да четат онлайн статиите, публикувани в 
българското издание от 2012 г. досега. 

Преведохме и отпечатахме книгата „Морфология на природата. Атлас на  
видо вете зъбни форми” на Шигео Катаока и Йошими Нишимура. В момен та 
превеждаме и до края на годината ще издадем 2 книги на български език –  
„Тотални протези” и „20-те принципа на дисциплината Алекзандър”. Пред-
лагаме и много книги на английски език, които може да разгледате в  
нашата онлайн книжарница www.dentalbooks.bg. 

Искаме да подберем за ВАС най-доброто, да сме Ви полезни с информация, да 
допринесем за успешното развитие на Вашите практики! 

Благодарим на всички абонати, които бяха с нас през годините!

Огромни благодарности на нашите рекламодатели за доверието и подкрепата! 

Пожелавамe Ви здраве и приятно четене!

Ако ни харесате, а не сте ни абонат може да направите абонамент за нашите 
издания на www.infodent.bg или на 0898452685.    
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Диагностика и терапия на 
разклонения в кореновите канали

Dr.	Gabriel	Tulus,	Dr.	Thomas	Weber,		
Dr.	Andreea	Petrovits,	Dr.	Bogdan	Mihai		Galbinasu

Въведение 
Целите на ендодонтското лечение са 
колкото е възможно по-пълно почист-
ване на кореноканалната система, 
нейната дезинфекция и запълване, 
предпазващи от навлизането на бак-
терии.1 Оптималното почистване 
на сложната система от канали е 
възможно само при цялостно уста-
новяване на всички налични коренови 
канали. Ето защо задълбоченото по-
знаване на анатомичните особенос ти 
на кореноканалната система е съ-
ществена предпоставка за успешно 
лечение. Многообразните разклоне-
ния на системата са представени от 
Hess2 при 2800 човешки зъба с помо-
щта на пластифицирана гума (каучук). 
Сложността на анатомията на коре-
ноканалната система често създава 
трудности, които компрометират 
целите на лечението. И до днес тя 
представлява професионално предиз-
викателство за много зъболекари.3 

Анатомия 
Формата на кореновите канали пър-
воначално се определя от генетика-
та, а при витална пулпа се повлиява 

от външни и вътрешни фактори. 
Производството на вторичен и тре-
тичен дентин регресира с напредва-
не на възрастта и с увеличаване на 
въздействащите върху зъба механич-
ни, химични, термични и микробни 
стимули. Това може да доведе не само 
до стеснения или частични облитера-
ции, но и до сепариране на части от 
каналната система в корена.4,5

Един пример за този феномен са 
долните резци, които обикновено 
имат корен с апроксимални дискретни 
вдлъбнатини по надлъжната ос на ко-
рена. С постепенното формиране на 
вторичен дентин, пулпната кухина 
се стеснява в напречното сечение 
и може да се раздели на два или по-
вече частично сепарирани коренови 
канала.6

Vertucci и кол. извършват изслед-
ване на честотата и хода на основ-
ните и страничните канали, както 
и на разклоненията в каналната сис-
тема при голям брой зъби, направени 
прозрачни чрез специална техника за 
избелване на зъбите.7 Още през 1969 г. 
Weine представя класификация8, която 
се използва и до днес. Той диференцира 

Установяването, препарацията, дезинфекцията и обтурацията на 
разклонения в кореновите канали представлява предизвикателство 
в ежедневната работа на зъболекаря. В настоящата статия е 
представена информация както за честотата и класификацията на 
разклоненията и тяхното клинично значение, така и за произтичащите 
от това последици и подходи за лечението им.

ексклузивен представител на Osstem за България

София, ул. Архитект Миланов 3 e-mail: info@dentios.bg

GSM: 0877 200 720 www.dentios.bg
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следните четири ситуации (фиг. 1).
• ТИП I: един коренов канал, един апи-

кален форамен.
• ТИП II: два коренови канала, които 

се съединяват преди апекса и 
имат общ форамен апикално.

• ТИП III: два коренови канала, два от-
делни апикални форамена.

• ТИП IV: един коренов канал, който 
се разклонява в два коренови ка-
нала преди апекса.
Тази класификация ще бъде използ-

вана по-долу.

Рентгенова 
диагностика
При сегментна рентгенова снимка 
рядко се откриват индикации за раз-
клоняване на кореновия канал. При кон-
венционалната рентгенография изо-
бразяването на зъбните структури 
в две измерения не е достатъчно, за 
да се получи цялата информация, не-
обходима за поставяне на правилна 
диагноза и провеждане на подходящо 
лечение, дори когато се направят 
няколко рентгенови снимки от стра-
нична проекция.

При съмнение за наличие на ати-
пична конфигурация на канала след 
първичната рентгенова диагностика 
се препоръчва и назначаване на допъл-
нителни диагностични процедури. Ди-
гиталната обемна томография става 
все по-значима при поставянето на 

диагноза и избора на терапия.9 Преди 
да се направи cBcТ-изображение, 
трябва да се извърши цялостна диаг-
ностика.10 Полето на видимост (Field 
of View) трябва да се ограничи до 
проблемния регион като се използва 
възможно най-високата номинална 
разделителна способност. Размер на 
воксела от 120 mm или по-малко, се 
счита за оптимален.10-12

Използването на дентален микро-
скоп след образната диагностика 
е препоръчително. Той дава възмож-
ност за поставянето на още по-точна 
интракоронарна и интраканална диа-
гноза и улеснява намирането на раз-
клонения на кореновите канали.13-16

Често при наличие на разклонения 
в хода на основния канал, апикално 
се установяват два канала. В много 
случаи тeзи разклонения могат да се 
усетят и открият чрез сондиране с 
подходящи инструменти (scouting) 
(например използвайки Micro-Opener, 
Dentsply, Ballaigues, schweiz; или c-pilot-
пили, VDW, Mu

..
nchen).

Разклонения на  
кореновия канал 
(ТИП IV по Weine )

Трудни за диагностициране и лечение 
са зъби, които имат конфигурация 
на каналите на корена 4-ти клас по 
Weine или техният коренов канал се 
раздвоя ва в средната до апикалната 

фиг.	1	Четирите типа на 
конфигурация на кореновия 
канал в един корен (по Weine). 1
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трета на корена (фиг. 2а до 2с). Тази 
конфигурация често се среща при пре-
моларите на долната челюст, но може 
да се намери и при долните инцизиви, 
кучешки, както и при други зъби. В 
много случаи първоначално се открива 
само един от кореновите канали и съ-
ответно се катетеризира, оформя и 
запълва (фиг. 3а до 3d).

Диагностика на 
разклоненията
Първата индикация за тези атипични 
конфигурации може да се открие 
на предоперативната рентгенова 
снимка, където главният канал по-
казва прекъсване в хода (фиг. 4). 

Подозрение за раздвояване на ко-
реновия канал може да има и когато 
по време на инструментирането на 

привидно лесен коренов канал, с ин-
струмента се усети стъпаловидно 
препятствие, което блокира дости-
гането до апекса. Това е мястото на 
разклоняването на кореновия канал 
(фиг. 5).

Друга причина, която може да ни 
насочи за наличието на две канални 
системи с различна големина и раз-
лична извивка е усещането на труд-

2а 2b

фиг.	2а	до	2с		

Горночелюстен премолар:  
на първоначалната рентгенова снимка  
се вижда един коренов канал - широк в 
коронарната част, който в средната 
трета на корена изглежда, че „изчезва“ (а). 
Заобленият контур на корена в  
апикалната трета дава индикация за 
нетипична анатомия. Клиничният 
преглед разкрива, че в дълбочина каналът  
на букалния корен се разклонява (b).  
На последната рентгенова снимка се 
вижда целият канал (с).

фиг.	4		

На рентгеновата 
снимка се вижда 
индикация за атипична 
конфигурация на 
канала: широкият 
коренов канал не може 
да се проследи в 
средната третина  
на корена.

фиг.	5		

По време на прегледа 
с микроскоп се намира 
индикация за атипична 
конфигурация на 
канала: стъпаловидно 
препятствие в 
средата на канала, 
което измества пътя 
до апекса.

фиг.	3а	до	3d	Долночелюстен премолар с един запълнен коренов канал и parodontitis apicalis (a). Под микроскоп се вижда 
разклонение на каналната система в средната третина на канала (b). След подходяща обработка кореноканалната 
система може да бъде запълнена (c и d).

2c

3а 3b 3c 3d

4 5
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ност при обработката по време на 
препарацията на каналната система. 
Инструментът се плъзга последова-
телно в обработения и във все още 
необработения коренов канал, който 
освен това има различна работна дъл-

жина и показва различна стойност при 
ендометричното измерване. 

Рентгенографии, направени под 
различен ъгъл, понякога индикират 
такава конфигурация. Обикновено не 
е възможно всеки зъб, подлежащ на ен-

фиг.	6a	и	6b	Рентгенография в странична проекция с 
контраст: при внимателно наблюдение може да се види 
разклоненият канал (стрелка).

фиг.	7а	до	7f	Пример за значението на микроскопската 
интраканална диагностика: тя позволява откриването 
и обработването на привидно напълно запълнени 
канални системи. 6b6а

7b7а

7e7d 7f

7c
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додонтско лечение да бъде рентгено-
логично изследван в няколко различни 
проекции, поради радиационното на-
товарване и непрактичността на из-
следването. Важна рентгенографска 
насока ни дава анализирането на така 
нареченото рентгеново контрастно 
изображение, най-вече в странична 
проекция. Голяма вероятност за на-
личие на друг коренов канал има ако 
контрастното вещество не се изо-
бразява центрирано в корена или в ко-
реновия канал (фиг. 6). 

Микроскопската диагностика дава 
допълнително важна информация за на-
личието на разклонения в кореновите 
канали (фиг. 7а до 7f).

Подход при наличие на 
разклонения
При съмнение за наличие на разкло-
нение в кореновия канал се правят 
опи ти то да бъде локализирано и целе-
насочено инструментирано.

Кореновият канал се инструмен-
тира внимателно на много малки 
стъпки циркумферентно и от коро-
нарно към апикално с предварително 
огънати инструменти. По позицията 
на щопфера и дръжката на инстру-
мента може да се определи дали ин-
струментът се плъзга в различни по-

соки (при наличие на разклонение), или 
винаги се върти в същото положение 
(при отсъствие на разклонение). 

Ако се открие и покаже разклоня-
ване на канала, се изискват специални 
инструменти и методи, за да се по-
стигне правилна обработка. Първият 
вариант е да се опита, разклонението 
да се обработи с предварително огъ-
нати ръчни инструменти, евентуално 
прикрепени към държател за пили, или 
чрез Mikroopenern или Mikrodebridern 
(Dentsply, Ballaigues, schweiz). С огъна-
тите инструменти е възможно навли-
зането в разклонение то на канала и 
съответно обработването му с пили, 
увеличаващи диаметъра си. 

Интензивна химична обработка 
прилагаме, ако формата и ходът на 
каналите не позволяват обработва-
нето им с предварително огънати 
инструменти, ако те имат прекалено 
голяма извивка, ако са огънати няколко 
пъти или са усукани (фиг. 8а до 8с). В 
тези случаи каналът се обработва 
интензивно с натриев хипохлорит, 
като действието на разтвора може 
да се повиши чрез активация.17 По-
стигнатото по този начин химическо 
почистване понякога позволява запъл-
ването на тези неинструментирани 
зони с помощта на термопластични 
материали. 

фиг.	8а	до	8c Разклонение на каналната 
система при долен кучешки зъб с голяма 
извивка: тук не е възможно механично 
обработване на разклонената канална 
част с извити инструменти  
(случай Dr. T. Beyl, Lahnstein).

8b8а 8c
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чрез модифициране на класическата 
техника на schilder. За всеки обра-
ботен коренов канал се приготвя по 
един мастер щифт. Необходимите 
за апикално запълване калибрирани гу-
таперкови щифтове се проверяват 
интраканално и след това се подгот-
вят за обтурацията екстраорално, 
като предварително се скъсяват до 
мястото на разклоняването на ка-
нала.

За да се определи дължината на 
канала от мястото на разклонява-
нето до апекса, първо се определя 
общата дължина на канала. Това е 
разстояние то между апкиалната 
крайна точка на обработване на ка-
нала до предварително определената 
референтна точка върху оклузалната 
равнина на кавитета за достъп, ко-
ято се маркира върху гутаперковия 
щифт. След това в канала се въвежда 
ендодонтска пила с по-голям размер, 
докато с нея се усети стъпаловид-
ното съпротивление на мястото на 
разклоняване на канала. По този начин 
се измерва разстоянието между нача-
лото на разклонението и оклузалната 
референтна точка. Разликата между 
общата дължина на канала и дистан-
цията от мястото на разклоняване до 
референтната точка, показва съот-
ветно дължината на разклоняващите 
се канали от мястото на разклоня-
ване до апекса (фиг. 9).

След като гутаперковите щиф-
тове се отрежат до необходимата 
дължина, с леко помпащи кръгови дви-
жения, внимателно се нанася сийлър по 
стените на канала. За въвеждане на 
подготвените гутаперкови щифтове 
в разклоненията на канала са подхо-
дящи плъгери. Термопластичните 
свойства на гутаперката позволяват 
фиксирането на съответния скъсен 
гутаперков щифт на върха на плъгера, 
след лекото му загряване (фиг. 10а и 
10b).

фиг.	9 Определяне на дължината на 
разклонените участъци (схематично): 
дължината на разклонените участъци 
от мястото на разклоняването им до 
апекса се получава като от общата 
дължина на канала се извади 
разстоянието от коронарната 
референтна точка до мястото на 
разклоняване.

фиг.	10а	и	10b	Подготвяне на 
гутаперковите щифтове за Down-pack,  
на върха на плъгера се фиксира 
скъсената апикална част от 
гутаперковия щифт. 

10b10а

9

Обтурация
Запълването на разклоненията на ко-
реновите канали е не по-малко пробле-
матично от тяхната химично-меха-
нична обработка. В повечето случаи 
ендодонтският кавитет за достъп 
е прекалено тесен, особено при пред-
ните зъби и премоларите, което за-
труднява едновременното вкарване 
на повече от един гутаперков щифт, 
т.е. двата гутаперкови щифта, необ-
ходими за запълване на каналите, не 
могат да се въведат едновременно. 
Ако първо се постави един гутапер-
ков щифт в единия от каналите и той 
бъде скъсен в коронарната до сред-
ната част на кореновия канал, се бло-
кира достъпът необходим за запълва-
нето на разклоняващия се канал. 

Този проблем може да бъде решен 
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Гутаперковите щифтове се вкар-
ват поотделно (фиг. 11а и 11b) и по-
следователно в разклоняващите се 
коренови канали. Тъй като първият 
гутаперков щифт напълно изчезва в 
съответното разклонение на канала, 
достъпът до другата разклоняваща 
се част на канала остава свободна. 
След изпълнение на техниката Down-
pack се препоръчва резултатът да 
се контролира с рентгенова снимка  
(фиг. 12). 

Накрая коронарната част на канала 
се запълва чрез инжекционна конденза-
ция на топла гутаперка (Back-Fill).

Положението на разклонението 
трябва да се вземе предвид при необ-
ходимост от поставяне на интрака-
нален щифт. Подготовката на лег-
лото на щифта трябва да се извърши 

1-2 mm коронарно от мястото на раз-
клоняване на каналите.

Заключение
Съществени предпоставки за откри-
ването на разклонения е познаването 
на ендодонтската анатомия, добри 
рентгенови снимки и опит в тяхната 
интерпретация, както и използването 
на адекватни увеличителни средства 
с добро осветление. За обработване 
на идентифицираните разклонения са 
необходими, както добро планиране, 
така и специални инструменти, които 
изискват прецизна техника и опит за 
тяхното успешно използване.

Библиографията е на разположение  
в редакцията.

фиг.	11а	Въвеждане на фиксираната на плъгера гутаперка 
в раздвоената част от канала (схематично).

фиг.	11b	Чрез последователното въвеждане на прецизно 
скъсения гутаперков щифт, той напълно „изчезва“ в 
съответното разклонение на канала. Достъпът до другата 
част от канала остава свободен. Впоследствие се 
осъществява запълването на другата част на канала.

11b11а 12

фиг.	12 Рентгенова снимка 
след Down-pack: трите 
гутаперкови щифта, въведени 
по единично в разклоненията 
на каналите, се подлагат на 
термопластична кондензация. 

Dr.	Gabriel	Tulus	завършва	университета	по	дентална	медицина	в	Букурещ	
през	1989	г.	През	2004	г.	е	сертифициран	член	на	Европейското	дружество	
по	ендодонтия.	Има	над	50	публикации	и	е	лектор	на	конференции,	конгреси	и	
симпозиуми	в	областта	на	ендодонтията	и	естетичната	дентална	медицина.		
Води	практически	курсове.

Dr.	Thomas	Weber,	Dr.	Andreea	Petrovits,	Dr.	Bogdan	Mihai		Galbinasu	
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През последните години с развитието на естетичните материали и техники се 
увеличиха и естетичните изисквания и очаквания на пациентите и на лекарите 
по дентална медицина. В някои случаи естетичните очаквания могат да дове-
дат до унищожаване на здравите зъбни структури в търсене на ултимативна 
естетика. Лекарят по дентална медицина трябва да отговори на естетичните 
потребности на пациента, но същевременно трябва да съхрани здравето на 
зъбните структури и биологичния им потенциал.

Адхезивите и денталните композити предлагат решение, при което може 
да се постигне висок естетичен резултат по лесен, безопасен и предвидим 
начин, без изпиляване на здрави зъбни структури.

Затваряне на междузъбни 
разстояния с директен композит
ЕДнА мАсА с ЕмАйлОВ ОПАцитЕт
Ips Empress Direct Enamel Bleach XL

д-р	Иван	Райчев

фиг.	1 Първоначалната ситуация. Пациентът е насочен за 
затваряне на междузъбните разстояния след ортодонт-
ско лечение.

фиг.	 2 3 месеца след отстраняване на брекетите. Този 
период на изчакване е необходим, за да се възстановят 
меките тъкани след ортодонтското лечение. По същото 
време се провежда домашно избелване с 10% карбамиден 
пероксид. Избелването на зъбите е минимално инвазивна 
процедура, подобряваща естетичния вид на зъбите и улес-
няваща избора на цвят. Винаги е по-лесно да се получи 
съвпадение на цвета, когато зъбите са по-бели.

фиг.	3 Поставяне на кофердам. Кофердамът изо-
лира, но също така ретрахира меките тъкани. 
Това позволява създаването на нови профили на 
изникване.

фиг.	5 Чрез тези слоеве от ком-
позит е постигнат лабиалният 
изглед на централните резци и 
е затворено разстоянието. 

фиг.	4 Емайловата маса - Enamel 
shade bleach XL Empress Direct 
от Ivoclar Vivadent е създадена за 
работа при избелени зъби и е 
поставена върху лабиалната по-
върхност на централните резци.
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фиг.	 6 Изглед от инцизално. Зрител-
ното възприятие на формата на зъби-
те се създава от лабиалните компо-
зитни слоеве.

фиг.	 7	 Матриците се поддържат от 
лабиалните композитни слоеве.

фиг.	 8	 Нанасяне на композита към 
мат риците. Empress Direct Enamel Bleach XL.

фиг.	9	Същият протокол се изпълнява и 
за страничните резци.

фиг. 10 
Окончателно 
полиране - OptraGloss 
от Ivoclar Vivadent

фиг.	11 Крайният резултат. Една маса с един опацитет 
Empress Direct Enamel Bleach XL

фиг. 12 
Композитният 
преход.

фиг.	13 
Композитният пре-
ход от палатинал-
ната страна.

фиг.	14	Преди и след.

Тази минимално инвазивна техника с дирек-
тен композит запазва зъбните структури и 
подобрява естетичния вид на пациента.

Empress Direct е мощен инструмент за мини-
мално инвазивна концепция със способността 
си да пресъздава оптичните и механичните ха-
рактеристики на естествените зъби.



гаранция за коректност и качество! 

Нашата мисия е  
удовлетвореността на нашите клиенти!

Може	да	разгледате	нашите	предложения	на	сайта	ни:	www.zekidental.com 

ПоръчкИ	на:		www.zekidental.com
GSM:	+	359	888	533	711 • e-mail:	zekidental@gmail.com
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интердисциплинарен подход при 
рехабилитация с керамични фасети

Dr.	Guerino	Paolantoni

Въведение
При случаи на рехабилитация във фрон-
талната област се изисква изключи-
телно внимание и стриктно спазване 
на протокола. Елементите, които 
отличават рехабилитацията в есте-
тичната зона от тези в страничните 
дистални участъци, са разнообразни и 
добре кодирани. В тази статия ще раз-
гледаме няколко аспекта, които се от-
насят не само до чисто обективната 
оценка на проблема, който измъчва 
пациента, но и ще вникнем в очаква-
нията на човека, който се нуждае от 
терапевтична намеса. Днес специфи-
ката на терапевтичните процедури 
е повлияна от няколко фактора. Първо, 
преследване на изключително висок „ес-
тетичен стандарт“, насаждан от ме-
диите, които се опитват да налагат 
начин на поведение. Вторият фактор 
със сигурност е по-разбираем и се от-
нася до зъболекарите. Това е прилага-
нето на терапевтични подходи, кои то 
са генерично дефинирани като мини-
мално инвазивни. Ние, лекарите по ден-
тална медицина, можем да направим 
малко по отношение на влиянието на 
естетичния фактор върху нашите ле-
чебни планове, но можем да приложим 
различни стратегии, за да се възполз-
ваме благоприятно от тенденцията, 
която в много дентални специалности 
следва принципа на минимално инвазив-
ните процедури. В тази връзка днес 
се обръща изключително внимание на 
запазването на анатомичните зъбни 
структури още при съставянето на 
плана на лечение, стратегия, която из-

рично търси концепция за персонализа-
ция на проекта за дадения пациент и 
която води до правилно терапевтично 
планиране. Интердисциплинарният ле-
чебен подход е необходима предпос-
тавка за тази „процедурна философия“. 
Планирането изисква познания и ком-
петентност в няколко дисциплини и ни 
позволява да изберем най-подходящия 
протокол, който да отговоря на очак-
ванията на пациента. Тази процедура, 
с помощта на равнопоставен анализ, 
включващ специалисти от всички дис-
циплини, ще ни даде възможност не 
само да се справим с проблемите по 
един по-лесен начин, но и последова-
телно да приложим процедури, които 
са минимално инвазивни, както за тъ-
каните, така и за психологическото 
състояние на пациента. Навлизайки в 
материята на протетичното възста-
новяване трябва винаги да вземаме 
под внимание аспекта, който осигу-
рява максимално запазване на тъка-
ните. Керамичните фасети, при които 
се прилагат минимално инвазивни пре-
парации на твърдите зъбни тъкани, 
напълно отговарят на това изискване.

Стъпките, които са в основата 
на терапевтичния успех, при изработ-
ване на керамични фасети трябва да 
се прилагат в правилна последовател-
ност, за да се осигури висока предсказу-
емост и стабилност на резултатите 
през годините. Ключът за този успех 
е планът на лечение, който трябва да 
бъде съставен от екип от зъболекари 
и зъботехници, които обединяват по-
знанията си от различни дисциплини 
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и повишават стандарта за качество 
в неговата цялост. Различните кли-
нични и протетични етапи, които 
характеризират началната диагнос-
тична фаза и тези на изпълнение и 
финализиране на проекта, трябва да 
следват един след друг, съобразно из-
ключително точен времеви график, 
липсата на който би довела до неуспех 
на цялото лечение. Трудно е да опре-
делим коя клинична фаза има домини-
раща роля, но със сигурност можем да 
подчертаем, че превизуализацията на 
проекта на лечението чрез „мокъп“, на-
несен върху зъбите с бисакрилни смоли 
е от съществено значение.

Това спомага за по-добра комуника-
ция с пациента и спомага за обрат-
ната връзка с него, което позволява 
допълнително подобряване на фор-
мите и размерите на планираните 
възстановявания. След одобряване на 
проекта пристъпваме към разглеж-
дане на оклузалните съотношения 
между горната и долната челюст. Ос-
новните фактори, към които трябва 
да се стремим са правилните съот-
ношения при покритието (овърбайт) 
и сагиталното съотношение (овър-
джет), както и възпроизводимата 
позиция на централна релация. Освен 
това работата с ортодонт със си-
гурност ще улесни завършването на 
случая, особено ако са необходими 
минимални ортодонтски премества-
ния преди препарирането, които ще 
подпомогнат правилното изпълнение 
на лечебния план както в естетичен, 
така и във функционален аспект.

След определяне на диагностич-
ната фаза е важно да обърнем вни-
мание на правилното съотношение 
зъб-гингива. За тази цел можем да 
приложим различни пародонтални 
стратегии. Някои са насочени към 
елиминиране на последиците от па-
родонтално заболяване, други – към 
възстановяване на добрите съот-
ношения спрямо биологичната ши-

рина, трети към предопределянето 
на по-голяма симетрия на тъканите. 
Всички тези стратегии заедно ни 
позволяват да осигурим перфектна 
розова естетика, която е основна 
предпоставка за изработване на ес-
тетична и естествено изглеждаща 
усмивка, и е толкова важна, колкото и 
дъвкателната функция. Само след по-
стигане на пародонтално здраве мо-
жем да пристъпим към препариране 
на зъбите, като същевременно се 
отнасяме изключително внимателно 
към твърдите зъбни тъкани. Този ми-
нимално инвазивен подход може да се 
осъществи чрез „диагностично-во-
дена“ препарация, т.е. такава, която 
позволява минимално отнемане на 
твърди зъбни тъкани, използвайки си-
ликонови шаблони, получени с помощта 
на диагностичния восъчен проект от 
мокъпа. По този начин можем да се 
концентрираме върху една от най-важ-
ните цели на адхезивното възстановя-
ване, която е получаването на зъбен 
субстрат, състоящ се предимно от 
емайл. Това, както знаем и от литера-
турата, осигурява максимални стой-
ности по отношение на адхезията на 
комплекса зъб-цимент-фасета. В края 
на препарирането и преди снемането 
на окончателния отпечатък и поста-
вянето на временната конструкция, 
е полезно да продължим с техниката 
на предварителното адхезивно запе-
чатване (pre-Bonding technique). Тази 
процедура допринася за запазването 
на зъбния субстрат до окончател-
ното циментиране и го предпазва от 
замърсяване при контакт с оралните 
течности, както и от силиконите за 
отпечатък и цимента, използван за 
циментирането на временните кон-
струкции.

Завършваме случая чрез изпълне-
нието на няколко стъпки, които 
често се включват в термина „ци-
ментиране“ и представляват фи-
нално действие от използвания про-
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токол. В този контекст е важно да 
се запомни, че изолирането на опе-
ративното поле, внимателният из-
бор на цимент, кондиционирането на 
фасетите и прецизното финиране 
на керамичните конструкции пред-
ставляват, подобно на стъпките 
споменати по-горе, ключови елементи 
за крайния успех.

Клиничен случай
Двадесет и пет годишна пациентка 
посети практиката ни с желание за 
подобряване на вида на усмивката си. 
Тя искаше по-хармонична морфология 
и красив дизайн на резците като в съ-
щото време държеше възстановява-
нията да са изработени с минимално 
инвазивни протетични протоколи. 

Обективният екстраорален пре-
глед показа:

• дисхармонична усмивка, дължаща 
се на наличието на диастема;

• променена морфология на резците;

• асиметрия на пародонталните тъ-
кани във фронталния участък;

• принудителна усмивка със силно 
 съкратени периорални мускули 
 (фиг. 1 до 4).

При интраоралния преглед се уста-
нови:

• несъответствие в съотношение -
то ширина/дължина на резците, ко-
ито са далеч от естетичния стан-
дарт, отчасти поради променена 
пасивна ерупция;

• неправилни режещи ръбове във 
фронталния участък;

• многобройни диастеми/треми и 
намалено съотношение по Болтън;

• асиметрия на гингивалните тъкани.
Предварителната терапия, която 

предложихме на пациентката включ-
ваше:

• увеличаване на мезиодисталните 
размери на шестте фронтални 
зъба с 4 керамични фасети върху 
резците 12, 11, 21, 22;

• две допълнителни фасети на зъби 
13 и 23 за затваряне на тремите.
Независимо от това, все още ос-

тава колебанието дали да се увеличат 
или не апико-коронарните размери на 

фиг.	1 до	4 Изходната ситуация на клиничния случай, показваща морфологията на зъбите на горната фронтална група и тех-
ните съотношения с устните и поддържащите тъкани.

1 2

3 4
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зъбите във фронталния участък, за 
да не се стигне до още по-нехармо-
нични зъбни морфологии. Затова ние 
предпочетохме да продължим, като 
направим превизуализация на финал-
ния резултат с мокъп. Симулирахме с 
опростен протокол уголемяването на 
шестте фронтални зъба. Включихме 
и протокол за удължаване на клинич-
ните корони от кучешки до кучешки 
зъб след мукогингивално ламбо, който 
би позволил да се подходи по-добре към 
идеална морфология на клиничните ко-
рони. Затова помолихме нашия зъбо-
техник да изработи два различни во-
съчни проекта, от които направихме 
няколко шаблона за отпечатване на 
мокъпа (фиг. 5). Резултатът, получен 
от двата мокъпа, показа, че за пред-
почитане е да се удължат клиничните 
корони във фронталния участък и за-
това ние продължихме в тази посока 
след като получихме и одобрението 
на пациентката (фиг. 6 до 17). За по-
правилно разпределение на простран-

ствата включихме и ортодонтско 
дистализиране на зъб 12 с около 2 mm 
(фиг. 18 до 22). Продължихме с удължа-
ването на клиничните корони от 13 
до 23 съобразно мукогингивалното 
ламбо. Вземайки предвид добрия 
обем от прикрепената гингива, 
направихме първа парама ргинална 
инцизия, последвана от отпрепари-
ране на тъкани със смесена дебелина 
(пълна за първите 2 mm и частична за 
останалата част), без облекчителни 
разрези и без засягане на папилата, 
оставена на място към частта на 
палатиналното ламбо (което не 
бе засегнато по никакъв начин от 
операцията). След това направихме 
остеопластиката и остектомията 
с диамантени фрези и ръчни инстру-
менти в близост до корените на 
зъбите, за да увеличим и хармонизи-
раме фестонирания вид на поддър-
жащата кост, което е съществена 
предпоставка за правилната хармо-
ния между повърхностния пародонт 

фиг.	5 Восъчни проекти и шаблони за мокъп.

5

фиг.	6	до	8 Първият мокъп, който не включва удължаване на клиничните корони за сметка на зъбните елементи, нанесен 
върху зъбите с композит на бисакрилова смола и съотношението с пародонталните тъкани.

7 8

6
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14 15

фиг.	12	до	14 Вторият мокъп с план за елонгация в апико-коронарна посока след удължаване на клиничните корони. Наблюдава 
се по-благоприятна морфология на зъбите.

12 13

фиг.	9	до	11 Същият мокъп и съотношението му спрямо устните.

9 10 11

16 17

фиг.	15	до	17 Съотношението на новия мокъп спрямо устните.

фиг.	18 Минималното преместване на зъб 12 за оптимизи-
ране на пространствата в този участък.

фиг.	19 Ортодонтското преместване.

18 19
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фиг.	25 Детайли от съотношението зъби-гингива 
след отпрепариране на ламбо в частична дебелина.

фиг.	24 Парамаргиналната инцизия на гингивалната тъкан.

фиг.	20	до	22 Зъбите при усмивка в края на ортодонтското 
преместване.

20 21

фиг.	23 Очертаване на мукогингивалната инцизия.

22 23

24 25

26

фиг.	26 Фестонираният вид на поддържащата кост след 
остеопластиката и остектомията.

и зъбите (фиг. 23 до 28). След 4 месеца, т.е. в края 
на максималното съзряване на пародонталните 
тъкани, извършихме диагностично-водена препа-
рация на зъбите. Използвахме шаблоните преди 
изпиляването, получени от първоначалния восъчен 
проект, одоб рен с помощта на мокъпа (фиг. 29 и 30). 
Отнемането по вестибуларната стена бе мини-
мално, в границите на емайла; от инцизално обаче, 
направихме препарация с челно съединение, която 
е за предпочитане поради безспорните є клинични 
и биомеханични предимства. В края на препари-
рането приложихме техниката за предварително 
адхезивно запечатване (pre-Bonding technique), 
снехме окончателния отпечатък (фиг. 31) и по-
ставихме временните конструкции с помощта 
на същите шаблони, с които бе направен мокъпа  
(фиг. 32). Окончателният отпечатък изпратихме 
в зъботехническата лаборатория, за изработва-
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27

фиг.	27 Вертикален външен дюшекчийски шев с монофила-
ментен конец 7-0.

28

фиг.	28 Пародонталните тъкани, 4 месеца след операцията.

29 30

фиг.	29	и	30	Съотношението между зъбите преди препарацията и шаблона.

фиг.	31 Детайл от окончателния отпечатък, 
снет с полиетер.

фиг.	32 Зъбите в края на препарациите и 
тяхното съотношение спрямо шаблона.

31 32

436  лв.
цена:

за поръчки: 02/963 45 43; 0885 807675 www.dentalbooks.bg

Composite Veneers: 
The Direct-Indirect Technique
автор: Newton Fahl; Andrѓ V. Ritter
издадена: 6/2020, Quintessence publishing, UsA
твърди корици, 296 страници, 1 077 изображения
eзик: англйски
раздели: Aesthetics, Restorative Dentistry

Laminate Veneers:  
20 Recipes for Smile Design

автор: stefen Koubi
издадена: 12/2019, Quintessence publishing, France
твърди корици, 696 страници, 1 200 изображения

eзик: англйски
раздели: Aesthetics, Dental Technology

498  лв.
цена:
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42 43

фиг.	42 Общ изглед на препарираните зъби. фиг.	43 Въвеждане на втората ретракционна корда преди 
снемането на отпечатъка.

37 38 39

фиг.	37 до	39 Завършените конструкции върху основния работен модел.

40 41

фиг.	40	

Фасетите, готови 
за циментиране.

фиг.	41 
Детайл от адитив-
ните фасети.

фиг.	33 Основният работен модел, отлят от гипс.

33

фиг.	34 Детайл от подготвения модел с подвижни пънчета.

34

фиг.	35 Пънчетата, дублирани с огнеупорен материал, върху 
които ще бъдат изработени фасетите и адитивните фасе-
ти от фелдшпатова керамика.

35

фиг.	36 Керамиката при второто печене с определяне на 
формите.

36
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нето на фасетите (фиг. 33 до 41). След като 
получихме готовите конструкции от зъботехни-
ческата лаборатория изолирахме работното 
поле, стриктно приложихме протокола за цимен-
тиране (фиг. 42 до 46) и циментирахме оконча-
телно фасетите (фиг. 47 до 53). 

53

фиг.	53 Подобряване на вида след матурацията на папилата 
един месец след циментирането.

44 45 46

фиг.	46	Предварителното адхезивно 
запечатване с техниката pre-Bonding.

фиг.	44	Детайл, подчертаващ почти 
напълно съхранения емайл върху препа-
рираната повърхност.

фиг.	45 Изолиране с кофердам.

фиг.	50	до	52 Ситуацията след един месец.

50

5251

49

фиг.	49 Папилата една седмица след циментирането.

фиг.	47 Видът на тъканите, веднага след снемането на 
кофердама.

фиг.	48 Ситуацията след една седмица.

4847
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фиг.	58	и	59 Преди и след лечението.

Dr.	Guerino	Paolantoni	е	активен	член	на	Италианското	общество	по	
пародонтология,	координатор	на	редакционния	екип	на	SIdP,	клиничен	консултант	
на	Thommen	Medical	от	2008	г.	насам.	от	учебната	2005	до	2010	г.	е	преподавател	
в	курса	за	следдипломно	обучение	по	Aмбулаторна	орална	хирургия	в	университета	
„Федерико	II“	в	неапол.	от	2006	до	2008	г.	е	професор	в	курса	по	орална	хирургия	за	
напреднали	в	Университета	G.	D’	Annunzio	of	Chieti.

За	автора:

56 57

фиг.	54	до	57 Минимално инвазивните възстановявания при усмивка.

58 59

5554

Резултатът от нашите усилия може да се види на фиг. 54 до 59.
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Charisma Diamond и Charisma Topaz 
имат органичен матрикс – TCD уре-
танова формула и оптимизирана фи-
лерна система на нанохибридни висо-
коестетични композити
Предимствата на новата формула:

 Изключителни физико-механични 
качества

 Минимални полимеризационно сви-
ване и стрес след полимеризация

 намалява риска от фрактури на 

Знаете ли че Charisma Diamond и Charisma Topaz 
имат уникална химична формула?

Първоначалната ситуация показана от различни ъгли. Видно е че 
зъб 11 е по-светъл от съседния му.

За направата на силиконов ключ се използва  A силикон (напр. Var-
iotime Easy Putty 70 Shore A) като се снема отпечатък палатинал-
но. Това е важно, за да не се пресира материалът над инцизалния 
ръб и лесно да се нанася и адаптира композиционен материал на 
по-късен етап.
Първият слой, който се нанася, е Charisma Diamond OD на Kulzer 
GmbH опак-дентинова маса със средна степен на флуорисцент-
ност. Опак дентиновите маси на Charisma Diamond, подобно на 
керамичните маси, имат различна степен на флуорисцентност 
Материалът се нанася на малки порции с шпатула Heidemann на  
палатиналната стена на силиконовия ключ към инцизалния ръб. 

Специалната филерна технология на  Charisma Diamond създава 
т.нар. хамелеон ефект и затова операторът спокойно избира 
цвят  A2 за следващ слой.

Завършен клиничен случай!

Същата позиция на зъбите, заснети от друг ъгъл, подчерта-
ва припокриващия се и точен контакт между антагонистите 
след абразия.   
Долната челюст в ретрузия. Парафункционалните движения 
показват увреда в инцизалните ръбове на антериорите и ку-
чешките зъби, увлечени в тези движения.

При протрузия на мандибулата бяха сравнени и оценени абрази-
ралите инцизални ръбове в сравнение със съседните зъби 31 и 41. 
При снемането на цвета два опак-дентинови цвята (OD и OM 
от системата Charisma Diamond на  Kulzer GmbH) бяха аплици-
рани на долния антериор, за да се даде възможност за избор на 
подходящ нюанс.
По-тъмният нюанс на OD композитната маса отляво беше из-
бран от практикуващия. Опак-дентинът  OM изглежда по-све-
тъл, но по-флуорисцентен.
Първоначалният композитен слой се нанася на инцизалния ръб, 
за да се направи mock-up.

възстановяванията и поява на секун-
дерен кариес

 уникален хамелеон ефект
Charisma Diamond и Charisma Topaz - 
цветова концепция 
За постигане на най-висока естетика 
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Charisma Diamond и Charisma Topaz 
имат органичен матрикс – TCD уре-
танова формула и оптимизирана фи-
лерна система на нанохибридни висо-
коестетични композити
Предимствата на новата формула:

 Изключителни физико-механични 
качества

 Минимални полимеризационно сви-
ване и стрес след полимеризация

 намалява риска от фрактури на 

Знаете ли че Charisma Diamond и Charisma Topaz 
имат уникална химична формула?

Първоначалната ситуация показана от различни ъгли. Видно е че 
зъб 11 е по-светъл от съседния му.

За направата на силиконов ключ се използва  A силикон (напр. Var-
iotime Easy Putty 70 Shore A) като се снема отпечатък палатинал-
но. Това е важно, за да не се пресира материалът над инцизалния 
ръб и лесно да се нанася и адаптира композиционен материал на 
по-късен етап.
Първият слой, който се нанася, е Charisma Diamond OD на Kulzer 
GmbH опак-дентинова маса със средна степен на флуорисцент-
ност. Опак дентиновите маси на Charisma Diamond, подобно на 
керамичните маси, имат различна степен на флуорисцентност 
Материалът се нанася на малки порции с шпатула Heidemann на  
палатиналната стена на силиконовия ключ към инцизалния ръб. 

Специалната филерна технология на  Charisma Diamond създава 
т.нар. хамелеон ефект и затова операторът спокойно избира 
цвят  A2 за следващ слой.

Завършен клиничен случай!

Същата позиция на зъбите, заснети от друг ъгъл, подчерта-
ва припокриващия се и точен контакт между антагонистите 
след абразия.   
Долната челюст в ретрузия. Парафункционалните движения 
показват увреда в инцизалните ръбове на антериорите и ку-
чешките зъби, увлечени в тези движения.

При протрузия на мандибулата бяха сравнени и оценени абрази-
ралите инцизални ръбове в сравнение със съседните зъби 31 и 41. 
При снемането на цвета два опак-дентинови цвята (OD и OM 
от системата Charisma Diamond на  Kulzer GmbH) бяха аплици-
рани на долния антериор, за да се даде възможност за избор на 
подходящ нюанс.
По-тъмният нюанс на OD композитната маса отляво беше из-
бран от практикуващия. Опак-дентинът  OM изглежда по-све-
тъл, но по-флуорисцентен.
Първоначалният композитен слой се нанася на инцизалния ръб, 
за да се направи mock-up.
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  ЛЕКОТА ПРИ РАБОТА  
• Фотополимеризиращ, 

работи се като с течен 
композит

  РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН  
• Свойствата на рентгеноконтрастност 

позволяват лесно откриване на 
рентгенови снимки 

• Материал за директно 
и индиректно пулпно 
покритие и за подложка

  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАЛЦИЙ  
•	Образуване на хидроксиапатит

  ЛЕЧЕНИЕ И ИЗОЛАЦИЯ  
• Подложката изолира пулпата, 

като буквално осигурява липса на 
постоперативна чувствителност 

• Стимулира оздравителния процес 

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА  
ХИМИЯ 

Уникален Хидрофилен  
Матрикс

TheraCal LC® 
стимулира формирането на апатит

TheraCal LC е фотополимеризираща подложка от калциев силикат с модифицирана смола, 
предназначена за използване при директно и индиректно пулпно покритие, като защитна подложка 

под композити, амалгами, цименти и други материали. Може да се използва като заместител на 
калциевия хидроксид, глас-йономери и други възстановителни материали.

Патентованият състав на TheraCal LC 
се състои от трикалциево-силикатни 
частици в хидрофилен мономер, 
който осигурява значително отделяне 
на калций, което го прави уникално 
стабилен и устойчив материал като 
подложка или основа.

•	Освобождаването на калций стимулира 
образуването на хидроксиапатит и  
на мост от вторичен дентин.

•	Алкалното pH подпомага 
оздравяването и образуването  
на апатит.

•	Значителното отделяне на калций 
води до защитно запечатване.

•	Образува защитна бариера, 
която изолира пулпата.

•	Толерантен към влага и 
рентгеноконтрастен - може да 
се постави под възстановителни 
материали и цименти.

Защитна подложка: 
Течен апатит на една ръка разстояние
Препарат за пулпно покритие: TheraCal LC може да се постави директно 
върху откритата пулпа след постигане на хемостаза. Той е показан при 
всяко откриване на пулпата, включително разкриване поради кариес, 
механично откриване или експониране поради травма.

и пОръЧАйТЕ своята мостра 
от TheraCal LC 0.25 гр.

или 20% отстъпка 
от цената на TheraCal 1 гр.

oфертата е валидна до 31.12.2020 г.

О Ф И Ц И А Л Е Н   В Н О С И Т Е Л

за контакт 02 851 97 28, 087 937 3930    www.crown-bg.com   

ОбАдЕТЕ СЕ НА 
0879 373 930
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В практиката ни постъпи 37-годишен пациент с желание да 
бъде отстранено и коригирано композитно възстановяване 
на зъб 21, което е фрактурирано, преоцветено и е с нарушена 
форма и контур (фиг. 1 до 3).

Четвърти клас естетично 
възстановяване на  
горен централен резец

Prof.	Luigi	Cianconi

ПРЕДИ СЛЕД

1 2

3 4
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Започваме с превизуализация на бъдещото въз-
становяване, въпреки че промените във формата на 
зъба са минимални. Можем да улесним работата си 
чрез изработване на директен мокъп. Това, не само 
че спестява време и пари на пациента, но позволява 
бъдещото възстановяване да бъде оценено в ста-
тична и динамична оклузия, както и да се тества 
избраният цвят, преди да се пристъпи към дефини-
тивното обтуриране. Затова в този случай е пред-
почетен директният мокъп, вместо традиционния 
лабораторен восъчен моделаж (фиг. 4).
Изолираме мястото с кофердам и отстраняваме 
старото възстановяване с диамантени пилители, 
поставени върху повишаващ наконечник 5:1. Ръбо-
вете на препарацията финираме и заглаждаме с 
конусовидни гуми (фиг. 5).

Следващата стъпка включва нанасяне на адхе-
зивна система – в случая използваме тристъпко-
вата система за тотално ецване OptiBond FL (Kerr), 
като стриктно спазваме инструкциите на произ-
водителя. 

Възстановяването на палатиналната и инци-
залната стени извършваме с помощта на пред-
варително оформената по директния мокъп pVs 
матрица като използваме емайлова маса А2 и инци-
зални транспарентни маси на нанохибридния универ-
сален композит Harmonize (Kerr) (фиг. 6 и 7).

Възпроизвеждаме дентиновата част на зъба 
чрез анатомично опрос тено нанасяне на ком-
позит А2 дентин, като оформяме мамелоните,  
а пространството между тях запълваме с инциза-
лен цвят Amber (кехлибар) (фиг. 8).

За окончателното възстановяване на букалната 
повърхност нанасяме 0,5 mm тънък слой от емайл 
А2. Преди отстраняването на кофердама, финираме 
грубо повърхността на възстановяването, след 
кое то полираме (фиг. 9).

5 6

7

8

9
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Фигури 10 и 11 показват зъба преди 
и след процедурата по възстановя-
ване (за снимката е използван полири-
зационен филтър).

След рехидратацията на зъба е ус-
тановена отлична хроматична инте-
грация на възстановяването, въпреки 
изключително опростения протокол 
на нанасяне на композита. Два дни по-
късно, след като сме сигурни, че под-
браният цвят на възстановяването е 
правилният, финираме повърхността 

му и внимателно полираме посред-
ством финирни диамантени пилители, 
конусовидни гуми и диамантена паста 
за полиране (фиг. 12 и 13).

Универсалният нанохибриден ком-
позит Harmonize демонстрира добра 
естетична интеграция и е лесен за 
полиране. В допълнение материалът 
се нанася бързо и лесно, което позво-
лява постигането на добра анатомия 
и ефективна маргинална адаптация.

10 11

12 13

Prof.	Luigi	Cianconi	е	професор	по	консервативна	дентална	медицина	
в	университета	„Tor	Vergata“	в	рим.	Лектор	е	на	конгреси	и	конференции.		
автор	е	на	над	90	научни	публикации.	Практиката	му	е	изцяло	ориентирана		
към	възстановителната	дентална	медицина	и	ендодонтията.	

За	автора:



Harmonize™ е следваща генерация композиционен материал, 
който е зареден с т. нар. технология „адаптивен отговор” (ART), 
придаваща на всички Ваши обтурации по-добри качества 
и подобрена структурна цялост. 
Създавайте трайни и витални обтурации с по-голяма  
лекота и лесен начин на изработване.

Harmonize™ - универсален нанохибриден композиционен материал.

В хармония с природата.

За доставка се свържете със следните дистрибутори:
ЕТ Анка Кацарова, тел. 02/9810778; Крис 95 ООД, тел.: 02/9832742;  
Роми-Дент ООД, тел.: 02/9715440; Сигнум ООД, тел.: 032/672755
www.kerrdental.com



Symplantology
във всичко,
което правим!

Решения за всички клинични случаи 

Ексклузивен дистрибутор 
на  Alpha Bio Tec за България

Офиси в градовете:
София, Варна,
Пловдив, Габрово и
Бургас.

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

www.medina-bio.com

Conical Narrow
Connection (CHC)

Conical Standard
Connection (CS)

    Internal Hex
Connection (IH)

SPIRAL DFI ATIDMULTI MULTI MULTI
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“socket-shield” - техника 
Иновации при имедиатно имплантиране  
в естетичната зона

Daniel	Bа
..

umer,	DMD;	Otto	Zuhr,	DMD;	Markus	Hu
..

rzeler,	Prof.	DMD

Въведение
През последните години концепцията 
за имедиатно директно имплантиране 
без инцизия стана много популярна. 
Убедителни аргументи за това са на-
маленият брой хирургични интервен-
ции и съкратеното време за лечение, 
които водят до комфорт за пациента. 
При това лечение е налице и по-високо 
следоперативно качество на меките 
тъкани в резултат на по-малките като 
обем хирургични манипулации и свър-
заното с тях образуване на белези. 
Фокусът на научните изследвания се 
измести към запазване на твърдите 
и меките тъкани, тъй като междувре-
менно бе установено, че процентът на 
преживяемост на имплантите зависи 
от нивото на имплантиране в оздра-

вяла обеззъбена част от челюстта1, 
и че имедиатното имплантиране днес 
може да се разглежда като последна 
дума на науката.

За съжаление, имедиатното им-
плантиране е свързано и с някои 
трудности, които се изразяват най-
вече в получаването на достатъчно 
първична стабилност, както и в об-
разуването на хоризонтални и вер-
тикални дефекти в среднобукалната 
област на алвеолата. Съществено 
предизвикателство при този подход 
е запазването на наличната алвео-
ларна кост при екстрахирането на 
зъба. Днес все пак знаем, че, само по 
себе си, имедиатното имплантиране 
не представлява действие, свързано 
с профилактиката на алвеоларния гре-

Имедиатното имплантиране днес се възприема като лечение, което е 
последна дума на науката. То се радва на все по-голяма популярност 
благодарение на съкратеното време за лечение, намаления дискомфорт  
за пациента и по-добрия вид на повърхността на меките тъкани.  
Големият му недостатък, както и преди, си остава рискът от 
следоперативни рецесии на меките тъкани, най-вече през първата година 
след имплантирането. Поддържащите мерки като регенеративни 
техники, запълване с костозаместващ материал, аугментиране на меките 
тъкани и имедиатни временни конструкции за оформяне също не могат  
да компенсират напълно резорбционните процеси. Причина за тези 
деструктивни действия е и загубата на свързваща кост. В тази връзка бе 
разработена техниката Socket-Shield, при която се запазва част от корена 
на зъба в среднобукалната област. Опитите при животни и описаните 
единични случаи при хора показаха обещаващи резултати по отношение на 
сигурността и естетичните възможности. Въпреки това са необходими 
още научно документирани данни в дългосрочен план, за да бъдат 
направени цялостни изводи и препоръки.
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бен. Самото поставяне на имплант 
директно след екстракция не е дос-
татъчно, както показаха и експери-
ментите с животни и клиничните из-
следвания.2,3 Резорбционните процеси 
не могат да бъдат спрени чрез въ-
веждането на завинтващ се имплант, 
най-вече в среднобукалната област на 
компактата. Логично следствие от 
това е, че трябва да очакваме реце-
сии на меките тъкани след имедиатно 
имплантиране и натоварване.4-8 Утеж-
няващо обстоятелство за лекаря по 
дентална медицина при съставянето 
на план на лечение е фактът, че в от-
делните случаи обемът на очакваната 
резорбция е много различен.

Днес разполагаме с различни под-
държащи средства и методи,9-13 кои то 
ни позволяват да се справим със загу-
бата на тъкани. Такъв метод е комби-
нацията от GBR-техника и имедиатни 
импланти, която технически е труд-
ноизпълнима. Като проблем при нея се 
доказа получаването на закрито заз-
дравяване на мембраната.14

Надявахме се, че алтернатива 
за постигане на по-добър ефект при 
дебелината и вертикалното ниво на 
букалната кост може да бъде запълва-
нето на празнините между импланта 
и алвеоларната стена с костозамест-
ващ материал в комбинация с палати-
нално ориентирано поставяне на им-
планта. Данните от експериментите 
с животни бяха многообещаващи.15 
В клинични условия тази техника се 
доказа като много лесноизпълнима 
и свързана с малко усложнения. Пред-
сказуемостта, на базата на клинич-
ния опит относно запазването на 
обема на костните структури обаче, 
се оказа недостатъчна, за да бъдат 
удовлетворени високите изисквания в 
естетичната зона.

Рискът от рецесии при тънък тъ-
канен тип е изключително висок. За да 
бъде компенсирана обемната загуба 
от страна на маргиналните меки тъ-

кани, аугментацията по букалната 
страна със съединителнотъканни 
трансплантати представлява добър 
метод, който според субективния 
ми опит може да осигури хармоничен 
контур. Все пак аугментациите на ме-
ките тъкани не са научно изследвани 
относно тяхната ефективност и най-
вече дълготрайност, а освен това из-
искват продължително лечение, кое то 
създава дискомфорт за пациента. Не 
на последно място, при оформянето 
на меките тъкани чрез мостовото 
тяло при мостове, можем да разчи-
таме на механичната поддръжка на 
меките тъкани от имедиатните вре-
менни конструкции.5 Често папилите 
могат да бъдат стабилизирани по-до-
бре във вертикална посока. Тази част 
от лечението определено е много 
съществена, но не може да повлияе 
в голяма степен върху процесите на 
разграждане.

Днес за съжаление все още не е 
намерен метод, чрез който да бъдат 
избегнати изцяло и то по предсказуем 
начин очакваните процеси на резорб-
ция, въпреки наличните хирургични 
и възстановителни лечебни проце-
дури, включващи описаните по-горе 
средства. Имплантологът, планиращ 
извършването на имедиатно имплан-
тиране, трябва да вземе предвид бу-
калната костна загуба до 1 mm във 
вертикална и хоризонтална посока17, 
както и последващи мекотъканни ре-
цесии18 през първата година след им-
плантирането.19

Клиничен случай 1
При описания клиничен случай е на-
правено всичко необходимо, за да се 
постигне оптимален естетичен ре-
зултат, но въпреки това се наблюда-
ват ограничения, възпрепятстващи 
лечението.

През ноември 2010 г. 54-годишен 
пациент бе диагностициран с верти-
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кална фрактура на зъб 21 (фиг. 1 и 2). 
Последва екстракция на зъба с послед-
ващо директно имплантиране. Под 
локална анестезия зъбът бе екстрахи-
ран максимално щадящо, без да бъдат 
травмирани букалната кост и марги-
налните меки тъкани. В екстракци-
онната алвеола бе поставен цилин-
дричен имплант, а процепите между 
импланта и алвеоларните стени бяха 
запълнени с деминерализиран говежди 
костозаместващ материал. За удебе-
ляване на букалните меки тъкани чрез 
тунелна техника бе поставен субепи-

телен съединителнотъканен транс-
плантат, взет от небцето, който бе 
фиксиран с микрохирургичен шев (фиг. 
3). За първичното оформяне на меките 
тъкани бе поставено оздравително 
кепе от пластмаса, модифицирано на 
място. След 5 месеца бе снет отпе-
чатък от импланта, след което бе по-
ставена окончателната надстройка и 
короната (фиг. 4 до 7). Букалният кон-
тур изглеждаше хармоничен и сравним 
с този на съседните зъби, а интер-
фейсът между короната и абатмънта 
лежеше леко субгингивално. Допълни-

фиг.	1	Зъб 21 не може 
да бъде запазен поради 
вертикална фрактура.

4 5

6 7

21 3

фиг.	2 Преди екстракцията гингивалното ниво 
на централните резци е идентично.

фиг.	3 За удебеляване на букалните меки 
тъкани чрез тунелна техника е поставен 
субепителен съединителнотъканен 
трансплантат, взет от небцето, който е 
фиксиран с микрохирургичен шев.

фиг.	4 
Индивидуализираният 
оздравителен винт, 
оформящ меките тъкани 
от момента на 
имплантирането.

фиг.	5		

Границата на абатмънта 
лежи леко субгингивално.

фиг.	6 
Букално изразен контур.

фиг.	7 
След поставянето  
на окончателната корона.
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телно бе направено затваряне на ди-
астема чрез добавяне на композит 
върху съседния зъб 11. Пациентът 
посещаваше редовно практиката за 
контролни прегледи.

След 5 години бе снет отпечатък 
от 21, за да бъде извършен анализ на 
обема на букалните меки тъкани. Из-
работеният по него гипсов модел, за-
едно с наличните модели от момента 
преди екстрахирането на зъба и тези 
след имплантирането, бяха дигита-
лизирани посредством лабораторен 
скенер и вкарани в софтуер за анализ 
на обеми, за да се измери среднобукал-
ната област около имлант 21. Както 
се вижда на фиг. 8, букалният контур 
значително бе увеличен чрез интра-
оперативната аугментация, най-вече 
благодарение на съединителнотъкан-
ната аугментация, с около 1.2 mm. 
Въпреки това, още на този етап се 
забелязваше минимална рецесия. След 

още 4 години бе установено свиване 
на букалния контур с около 1.5 mm в 
хоризонтална посока, поради което 
абaтмънтът бе станал видим (фиг. 
9 до 14). С други думи, целият добавен 
обем отново беше загубен. Загубата 
на тъкани около съседния зъб 11 бе 
значително по-малка, което се наблю-
даваше и клинично. Погледнато общо, 
описаният клиничен случай е показа-
телен за актуалните предизвикател-
ства в имплантологията: въпреки из-
ползването на най-модерни средства, 
букалната загуба на тъкани не може 
да бъде предотвратена.

новата техника  
socket-shield
Един от факторите, водещи до описа-
ния резорбционен процес, е загубата 
на свързваща кост. За да бъде запа-
зена свързващата кост на букалната 

10 11

8 9

фиг.	8	Букалният контур е 
увеличен с около 1.2 mm.

фиг.	9 Контролната OpG 
не показва наличие на 
периимплантна костна 
резорбция.

фиг.	10 Периимплантна 
рецесия, разкриваща 
абатмънта.

фиг.	11	Загубата на букален 
контур след 5 години.
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страна, е разработена техника за под-
готовка на ложата за импланта, при 
която част от зъбния корен се оставя 
в букалната част на алвеолата при на-
личие на здрав пародонт (фиг. 15).20 До-
като много от концепциите в имплан-
тологията се базират на принципа 
на реконструирането на тъкани след 
загубата им, техниката socket-shield 
по-скоро се явява проявление на мисле-
нето за първична превенция на тъкан-
ната загуба. Зъбният корен в средно-
букалната област, околната тъкан и 
най-вече свързващата кост получават 
квазибиологична информация, че паро-
донталното прикрепяне е интактно. 
Възниква идеята да се вземе предвид 
техниката за потъване на корена за 
мостови тела.21 При зъбните екстрак-
ции, както вече бе описано, винаги се 
стига до образуването на дефекти не-
зависимо от профилактичните мерки 
спрямо алвеоларния гребен. Първото 

експериментално изследване върху 
животни през 2010 г. показа, че при 
използването на техниката socket-
shield напълно липсва резорбция на бу-
калната костна ламела и свързаната 
с това загуба на твърди и меки тъ-
кани. Имплантът показа физиологична 
остеоинтеграция с ново образуване 
на цимент в коронарната част и ис-
тинско пародонтално прикрепване. Не 
бяха открити данни за възпаление или 
резорбция. Второ изследване върху жи-
вотни показа, че техниката може да 
се използва и при вертикално фракту-
рирани фронтални зъби, при което про-
цепът на фрактурата се разширява 
интраоперативно, и поддържащото 
използване на протеини от емайловия 
матрикс не е задължително.22

Неотдавна в специализираната 
литература имаше публикации от 
различни автори за единични клинични 
случаи с положителни резултати от-

14 15

12 13

фиг.	12	Загубеният букален 
контур в сагитален срез.

фиг.	13	Анализът на обема 
показва загуба на контур  
с около 1.5 mm.

фиг.	14 Загубеният обем 
от оклузално.

фиг.	15 „shield“ букално на 
импланта в алвеолата.
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18 19

16 17

фиг.	16 Зъб 11 не може да 
бъде запазен поради 
вертикална фрактура.

фиг.	17 Зъб 11 преди 
екстракцията.

фиг.	18	Букалният контур 
преди екстракцията.

фиг.	19 След имедиатното 
имплантиране с техниката 
socket-shield и снемаема 
временна корона.

носно липсата на усложнения и ес-
тетичните резултати.22-27 Преиму-
ществата на тази техника, освен 
добрите естетични резултати, са и 
по-малката инвазивност, по-малките 
разходи и дискомфорт за пациента, 
тъй като аугментирането е излишно. 
Остава открит обаче въпросът дали 
костният фрагмент в дългосрочен 
аспект подлежи на анкилоза или ре-
зорбция и какво клинично отражение 
би имало това. Трябва да се отбележи 
също така, че тази техника не е при-
ложима при всички видове импланти. 
Коничните импланти например биха 
могли да доведат до образуването 
на пукнатини при навиването им. Все 
още липсват достатъчно клинични и 
научно документирани дългосрочни 
данни. Поради това авторите на ста-
тията не препоръчват използването 
на техниката socket-shield в ежеднев-
ната практика, но позовавайки се на 

непубликувани петгодишни данни, по-
казващи многообещаващи резултати, 
виждат голям потенциал в тази тех-
ника в близко бъдеще.

Клиничен случай 2
Описаното по-долу лечение показва 
разликите в подхода при имедиатно 
имплантиране и използване на техни-
ката socket-shield.

При 45-годишен пациент, зъб 11  
не може да бъде запазен поради вер-
тикална коренова фрактура (фиг. 16 до 
18). През ноември 2009 г., в рамките 
на имедиатно имплантиране клинич-
ната корона и зъбният корен бяха 
отстранени по такъв начин, че на бу-
калната страна бе запазен „щит“ с ин-
тактен пародонт. След нанасянето 
на протеини от емайлов матрикс 
бе поставен цилиндричен имплант, 
фабрично оздравително кепе и сне-
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маема временна корона (фиг. 19 и 20). 
Пет месеца по-късно бе снет отпе-
чатък и бяха сложени окончателният 
абатмънт и окончателната корона 
(фиг. 21 и 22). Аналогично на случай 1, 
5 години по-късно бе снет отпечатък 
от областта на зъб 11, за да бъде на-
правен анализ на обема (фиг. 23 до 25). 

При това беше установено наличието 
на здрава пародонтална тъкан с дос-
татъчно количество кератинизирана 
гингива без признаци на възпаление 
и с физиологични дълбочини при сон-
диране. Рентгенологичният контрол 
също не показа наличие на патоло-
гични особености (фиг. 26). При ана-

22 23

24 25

26

фиг.	24 Рецесията на зъб 12 е по-изразена.

фиг.	25	Контурът е сравним с този на зъб 21.

20 21

фиг.	20	Периимплантното 
костно ниво след поставяне 
на постоянната корона.

фиг.	21	След поставянето 
на постоянната корона.

фиг.	22	Букалният контур, 
5 месеца след 
имплантирането.

фиг.	23	Естетичният 
резултат, 5 години след 
имплантирането.

фиг.	26	Периимплантното 
костно ниво е стабилно.
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лиза на обема се установи, че след 5 
години е налична сравнително ограни-
чена загуба на контур в буколингвална 
посока от 0.4 mm (фиг. 27 и 28). Реце-
сията около импланта бе в рамките 
на 0.4 mm, докато при съседния зъб 12 
бе 1.1 mm, съотв. 0.2 mm при 21. Това 
означава, че големината на рецесията 
бе в тези рамки при съседните нетре-
тирани зъби.

Заключение
Имедиатното имплантиране пред-
ставлява пълноправна форма на ле-
чение, чрез която днес можем да 
постигнем сигурни и задоволителни 
естетични резултати от научна 
гледна точка и клиничен опит. Най-
вероятно в близко бъдеще ще бъдат 
разработени нови концепции за по-
стигане на максимални естетични 
резултати при намаляване степента 
на инвазивност. 
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Една добра синергия на технологии

Carlo	Monaco,	Giovanni	Zucchelli,	Luigi	De	Stefano

Съвременните технологии и мате-
риали осигуряват бърза възможност 
за постигане на отлични резултати. 
С внимателно планиране, клинич-
ната част от лечението може да 
бъде завършена в едно посещение. С 
интраоралния дигитален отпечатък 
се избягват деформираните отпе-
чатъци и съществува възможност 
препарациите да се визуализират в 
триизмерен (3D) формат.

Триизмерната визуализация по-
мага на пациентите да придобият 
по-ясна представа за крайния резул-
тат на лечението, което увеличава 
възможността за по-бързо одобря-
ване на предложения от лекаря по 
дентална медицина план за лечение.

Към тези предимства се приба-
вят и благоприятните механични 
свойства на съвременните кера-
мични материали, като например 
литиеводисиликатните стъклокера-
мики (Ls2).

С cAD/cAM технологиите се съ-

кращават сроковете за лечение, 
повишава се прецизността на отпе-
чатъците и се постига точна визу-
ализация на резултатите от лече-
ние то. 

В статията е представен клини-
чен случай, който описва стъпка по 
стъпка етапите при изработването 
на единични корони във фронта. Спаз-
ването на тази техника води до по-
стигане на отлични функционални и 
естетични резултати.

Предоперативна оценка 
Пациентка с металокерамични въз-
становявания във фронта посети 
клиниката ни с желание за подобря-
ване на естетичния вид на усмив-
ката є (фиг. 1). Проведено бе рент-
генографско изследване, последвано 
от серия от интраорални фотогра-
фии. Направена бе оценка на есте-
тичните параметри с помощта на 
концептуалния инструмент за ле-

Carlo Monaco, Giovanni Zucchelli и Luigi De Stefano описват как чрез  
използването на CAD/CAM технология може да се съкрати срокът на 
лечение и да се подобри точността на отпечатъците и визуализацията.
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фиг.	1 
Пациентка с 
металокерамични 
възстановявания.

фиг.	2 
Мокъпът, изработен на 
базата на восъчния моделаж 
и поставен върху зъбите на 
пациентката.

фиг.	3		

Неоптималните препарации 
след отстраняването на 
наличните възстановявания.

фиг.	4		

Изградените пънчета с 
композит. Ситуацията в 
края на първия етап на 
темпораризацията.

1 2

3 4

чебно планиране Digital. 
Желаните промени са визуализи-

рани на компютъра чрез smile Design 
(Дигитален Дизайн на Усмивката) 
(DsD, д-р c. coachman) и са обсъдени 
с пациента.

Визуализацията е от съществено 
значение при естетически мотиви-
раното лечение, тъй като дава въз-
можност на пациента да се запознае 
с най-характерните промени.

След като пациентът одобри ле-
чебния план, се сне конвенционален 
интраорален отпечатък с поливинил-
силоксан и се изработи диагности-
чен восъчен моделаж. На този етап 
гингивалната линия не се променя. 
Диагностичният восъчен моделаж 
е от ключово значение в подпомага-
нето на пациента да си представи 
бъдещите промени при фронтал-
ните зъби в 3D обем. Той играе важна 
роля и при изработването на времен-
ните възстановявания.

В този случай основните притес-
нения на пациентката са свързани с 
прекомерната дължина на предните 
є зъби. Тя иска те да хармонизират с 
останалото съзъбие и да се смекчи 
изразената палатинална кривина.

Планиране и 
темпораризация
Получената информацията от DsD и 

мокъпа формира основата за плани-
рането на окончателното лечение. 
Мокъпът създава точно впечатле-
ние за морфологичните промени, 
които трябва да се извършат по 
зъбите. При пробата е установено, 
че кучешките зъби са твърде дълги 
спрямо централните и страничните 
резци (фиг. 2).

За корекция на тази ситуация, на 
пациентката е предложен вариант 
да се скъсят кучешките є зъби с при-
близително 1 mm. Освен това тя е 
информирана за необходимостта от 
хирургична намеса, с помощта на ко-
ято ще се адаптира ходът на гинги-
валната линия.

Процедури, които налагат отне-
мане на здрави зъбни структури и/
или промяна на гингивалния профил 
изискват използването на софтуер 
за визуализация, тъй като тези про-
мени не могат да станат видими с 
модели или мокъп.

След отстраняването на същес-
твуващите възстановявания с вол-
фрамово-карбиден борер (фиг. 3) се 
установи, че получените пънчета 
са в неоптимално състояние, а зъб 
22 е с поражения от кариозна лезия. 
Преди изработването на времен-
ните възстановявания от ПММА (по-
лиметилметакрилат) е необходимо 
пънчетата да бъдат изградени с 
композитен материал и адхезивна 
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система. Основната цел е да се из-
бегне по-нататъшното отнемане на 
зъбни структури. След приключване 
на консервативното лечение, изгра-
дените зъби отново леко се намаля-
ват, за да се създаде пространство 
в апроксималната зона, с цел стиму-
лиране на папилите, които да прорас-
нат в междузъбните пространства 
още при временните възстановява-
ния (фиг. 4).

Хирургична 
интервенция
За постигане на хармонична гинги-
вална линия се извършва хирургично 
удължаване на клиничните корони. 
След обработването на пародонтал-
ните меки тъкани се отнема кост 
вестибуло-лингвално с помощта 
на фреза с диамантено покритие и 
ръчно длето, с цел да се открият  
5 mm от зъбните структури над ал-
веоларния костен гребен. След хирур-
гичната интервенция, откритите 
коренови повърхности се заглаждат 
до костното било с помощта на кю-
рети и зъбните пънчета се препари-
рат. Тук целта е да се модифицира 
естественият профил на изникване 
на зъбите при тяхното излизане от 
алвеоларния гребен и като резултат, 
да се ограничи разрастването на ко-
ронарната част на меките тъкани 
в букалните и палатиналните зони.

Накрая мекотъканните ламба се 
фиксират върху вестибуларната и 
палатиналната повърхности на алве-
оларната кост с помощта на обик-
новени вертикални дюшекчийски 
шевове (pGA 6/0), фиксирани към пе-
риоста на вестибуларната страна.

Следва поставяне на временните 
възстановявания с помощта на кал-
циево-хидроксиден цимент. Пациент-
ката не е в състояние да почиства 
зъбите си в ангажираните участъци 
и поради това тя е инструктирана 

да изплаква с 0,12% разтвор на хлор-
хексидин за една минута три пъти 
на ден.

Временни конструкции
В следващото посещение конците 
се отстраняват и се снема преци-
зен отпечатък - без поставяне на 
ретракционна корда. Този отпе-
чатък се използва за създаване на 
втора "серия" от временни конструк-
ции, подлежащи на ребазиране.

Три седмици след операцията се 
извършва окончателното препари-
ране на пънчетата. Гингивалната ли-
ния се използва като отправна точка 
за създаване на ориентация в приши-
ечната област. Ранната темпорари-
зация е голямо предимство за пре-
оформянето на меките тъкани. По 
този начин меките тъкани по-лесно 
се възстановяват, което позволява 
постигане на желания естетичен ре-
зултат по целенасочен начин. През 
следващите пет - шест месеца, вре-
менните конструкции допълнително 
се модифицират, за да се даде въз-
можност на междузъбните папили да 
прорастнат в подходяща форма.

интраорално 
регистриране на данни
Шест месеца след операцията ме-
ките тъкани се оформят до идеал-
ната форма (фиг. 5). Сега е времето 
да се започне с етапа на окончател-
ните протетични възстановявания. 
На този етап е планирано само едно 
посещение, тъй като пациентката е 
доволна от морфологичната форма и 
функцията на временните възстано-
вявания. Конструкциите от ПММА са 
използвани като прототипи за окон-
чателните корони.

Необходими са два дигитални от-
печатъка. В първия етап се създава 
дигитален запис на временните въз-
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становявания, който впоследствие 
се използва като "биогенеричен" мо-
дел.

Във втория етап зъбните пън-
чета се сканират дигитално след 
поставяне на ретракционна корда. 
Временните възстановявания и зъб-
ните пънчета се покриват с пудра за 
сканиране, за да се улесни оптичното 
регистриране на данните (фиг. 6 до 8).

След интраоралното сканиране 
данните се въвеждат в cAD соф-
туера и се включват в дизайна на 
възстановяванията. Параметрите 
свързани с пространството за ком-
позита и адхезивната система са 
определени на 30 и 20 съответно, и 
за минимална инцизална керамика са 
настроени на 1.5 mm. Освен това са 
снети дигитални записи на антаго-
нистите и регистрат на оклузията.

материал
Изцяло керамичните възстановя-
вания трябва да демонстрират ес-
тествени оптични свойства и да 
представят реалистична текстура 
на повърхността.

Едновременно с развитието на  
cAD/cAM технологиите, производ-
ството на cAD/cAM заготовките 
трайно е подобрено. Лесното пости-
гане на естетични резултати, кои то 
изглеждат интригуващо сходни с 
естественото съзъбие, може да се 

осъществи чрез комбинацията от 
"емайлоподобни" оптични свойства 
на блокчетата Ips е.max. cAD НТ (ви-
сока полупрозрачност) и техниката 
за оцветяване - не се изисква индиви-
дуално наслояване.

Литиево-дисиликатните стъкло-
керамични блокчета (Ips e.max cAD 
HT c14/A2) са избрани като материал 
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фиг.	5		

Втори временен етап след 
хирургично удължаване на 
клиничните корони.

фиг.	6 
Интраорална дигитална 
регистрация на временните 
възстановявания.

фиг.	7		

Използване на временното 
възстановяване като 
"биогенеричен" модел.

фиг.	8 
Подготовка за дигитално 
сканиране на зъбните 
пънчета.
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за описания в тази статия случай. 
Заготовките са обработени с фрез-
апарата на cerec като се използва 
стъпаловидна фреза 12 и цилиндрична 
заострена фреза 12s (фиг. 9).

Ажустиране на 
короните
След кристализационното изпичане 
възстановяванията се поставят 
върху зъбните пънчета и се прави 
оценка на тяхната точност на пас-
ване. Извършват се незначителни ко-
рекции по формата и се ажустират 
оклузалните и апроксималните кон-
такти (фиг. 10). Накрая се нанасят 
индивидуализирани ефекти с техни-
ката за оцветяване (Ips е.max ceram 
shades) (фиг. 11). За циментиране на 
короните е избран двойнополиме-
ризиращият композитен цимент 
Variolink Esthetic Dc. Този материал се 
предлага в няколко цвята и позволява 
идеална естетична интеграция.

Водноразтворимите пробни 
пасти, на базата на глицерин, пред-
ставляват ценно помощно средство 
при избора на композит с правилния 
цвят (фиг. 12). С тези пасти, цвето-
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фиг.	9 
Короните се фрезоват  
от литиево-дисиликатни 
блокчета (Ips е.max cAD HT 
c14/A2), след изработване 
на дизайна.

фиг.	10		

Проба на фрезованите 
корони и ажустиране на 
апроксималните контакти.

фиг.	11 
Индивидуализиране с 
техниката за оцветяване.

фиг.	12 
Избор на подходящ цвят  
на композитния цимент 
(Variolink Esthetic Dc) с 
използване на 
водноразтворими пробни 
пасти на базата на 
глицерин.

фиг.	13		

Окончателно пасване на 
отделните корони. 
Използване на  глицеринова 
паста (Liquid strip) за 
предотвратяване на 
образуването на 
кислородно-инхибиращ слой 
по време на светлинната 
полимеризация.

фиг.	14 
Постоянно циментирано 
възстановяване. 
Окончателните 
протетични конструкции 
са завършени и 
циментирани в едно 
посещение.
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вият ефект на изцяло керамичното 
възстановяване може да се симулира 
преди то да бъде окончателно цимен-
тирано.

Пробните пасти притежават съ-
щия цвят и полупрозрачност като 
на композитния цимент, след като е 
полимеризиран. Консистенцията им 
е подобна на тази на композитния 
цимент. 

В конкретния случай, възстано-
вяването бе изпробвано с една от 
цветните пробни пасти и цветът 
бе измерен със spectroshade.

С петте различни нюанса - Light+ 
(Светъл+), Light (Светъл), Neutral (Не-
утрален), Warm (Топъл) и Warm+ (То-
пъл+) - полупрозрачността може да 
се променя в различна степен в про-
центи, като се започне от по-светло 
(по-бяло до по-тъмно) по-жълтени-

каво и по-тъмните нюанси могат да 
бъдат използвани, за да се променят 
нивата на непрозрачност (опаци-
тетност) и полупрозрачност.

За окончателното циментиране 
бе избран относително светъл цвят 
с полупрозрачност от приблизително 
10% "Light (Светъл)". Короните са фик-
сирани в същия ден (фиг. 13 и 14).

Заключение
В представения случай, комбинаци-
ята от cAD/cAM технологии, лити-
ево-дисиликатна стъклокерамика 
и цветово балансиран композитен 
цимент, позволи използването на 
опростен и ефективен метод за 
възстановяване на усмивката на на-
шата пациентка в пълната є привле-
кателност.

Carlo	Monaco,	DDS,	MSc,	PhD	е	изследовател	и	доцент	в	Университета	в	
Болоня	в	Италия

Giovanni	Zucchelli,	PhD,	DDS;	Luigi	De	Stefano	
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АпЛИКАТОрИТЕ TaoPatch Start 
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Срок на годноСТ - 30 месеца. 

ако вече сте използвали 
апликаторите и се чувствате добре, 
нямате нужда от тях, то може  
да ги предоставите на Ваш близък. 

За да прилагате 
успешно апликаторите  
 се запишете на курс , 
който ще се проведе на  
 17-18 октомври 2020 г., 
 софия .  
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