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протетика

Toтално протезиране 
Линеарна техника

Alberto Olivieri, Marcello Tiberi

• ЗЪБОЛЕКАР: 
Първи предварителен („панорамен“) 
отпечатък. Най-често използван 
материал: алгинат.

• ЗЪБОТЕХНИК: 
Изработване на пред варителни 
модели. Изработване на индивиду-
ални лъжици от полимер.

• ЗЪБОЛЕКАР: 
Извършване на индивидуално кан-
тиране с термопластични пасти, 
полиетери, акрилови пластмаси 
(меки или твърди) или фотополиме-
ризиращи материали. Следва ре-
базиране на кантираната лъжица 
за допълване на детайлите (най-
често използвани материали: цин-
ков окис, полисулфиди, полиетери, 
полисилоксани).

• ЗЪБОТЕХНИК: 
Ограждане на окончателния от-
печатък за изработване на цокъл 
(най-използвани материали: восъци, 
гипс, пемза). Отливане на мастер-
моделите (най-често използвани 
материали: естествен гипс от 
IV клас с машинно отливане за из-
бягване на въздушни шупли. Изра-
ботване на стабилизираща плака 
от фотополимеризиращ материал 
с восъчни валове (оклузионен ша-
блон) за регистриране височината 
на оклузията.

• ЗЪБОЛЕКАР: 
Регистрация на вертикалния раз-
мер на оклузията (VDO) с параме-
три, ориентиращи естетичното 
подреждане на зъбите и включва-
нето на моделите в артикулатор.

• ЗЪБОТЕХНИК: 
Прехвърляне на моделите в арти-
кулатор с клинични стойности. 
Нареждане на зъбите във восъка 
според зададените параметри 
и/или индикации за постигане на 
естетика и функция. 

• ЗЪБОЛЕКАР: 
Проба с наредени зъби. Естетична 
и функционална проба на зъбите в 
устата на пациента.

• ЗЪБОТЕХНИК: 
Заместване на протезните тела 
с пластмаса, превключване на про-
тезите в артикулатора за контрол 
на евентуални пространствени 
изменения, причинени от замест-
ването с акрилов материал, пос-
ледвано от финиране, полиране, 
дезинфекция, опаковане и изпра-
щане на конструкцията в зъболе-
карския кабинет със съответната 
документация.

• ЗЪБОЛЕКАР: 
Предаване на протезната кон-
струкция на пациента, асистиране 
при поставянето и съвети.

Линеарната техника (house) е най-използвана в комуникацията 
зъболекар-зъботехник при разрешаване на случаите с тотално 
протезиране със снемаеми протези.

При „линеарна техника“ се използва следната последователност:
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естетика

Директни възстановявания клас IV
Еднокомпонентен адхезив 
OptiBond™ Universal 

Dr. Louis Mackenzie

Пациентът желае естетична подмяна 
на неуспешно възстановяване на оц-
ветен лабиален маргинален дефект 
(фиг. 1). Анамнезата не разкрива проти-
вопоказания за незабавно лечение, което 
се проведе в същия ден с прилагане на 
местно обезболяване.

Изборът на цвят се извърши непо-
средствено преди изолирането, тъй 
като зъбите могат да се дехидрати-
рат, да станат по-светли и да изглеж-
дат по-опацитетни за по-малко от три 
минути.1 Съобщава се, че максималната 
дехидратация настъпва след 30-45 ми-
нути и може да маскира вътрешни оцве-
тявания, които често са налице в емай-
ловите ръбове на горночелюстните 
резци.1

Фигура 2 демонстрира нанасянето 
на малки порции композитен материал 
Harmonize върху средната трета на 
лабиалната повърхност (опацитетна 
дентинова маса), близо до режещия 
ръб (полупрозрачна емайлова маса). При 
използването на тази предсказуема 
техника за пресъздаване на цвета, се 
препоръчва композитът да се фотопо-
лимеризира, за да се определи точният 
цвят след полимеризацията.1

Преди отстраняване на възстановя-
ването се снема предварителен отпе-
чатък от палатиналните повърхности 
със силиконов тестоподобен материал, 
за да се осигури копиране на оптимал-
ните съществуващи контури на въз-
становяването (фиг. 3). Поставянето 

Този доклад на клиничен случай описва минимално инвазивно решение на 
неуспешно композитно възстановяване от клас IV на горночелюстен ляв 
страничен резец. 

За разрешаване на случая е използван иновативният еднокомпонентен 
универсален адхезив  OptiBond™ Universal и нанохибридният композит 
Harmonize™ (Kerr).

Доклад на клиничен случай 

1 2 3
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имплантология

Имплант във фронталната област 
и временно възстановяване 
само в две посещения

Dr. Alexander Volkmann

Дългосрочното стабилно, естетично и протетично възстановяване на 
липсващ фронтален зъб не е рутинна задача дори и за хирурзите екс-
перти. Състоянието както на твърдите и меките тъкани, така и на 
оклузията са твърде специфични при всеки един човек. Пациентите очак-
ват крайният резултат да бъде оптимален по отношение на естетика и 
функция, и да бъде постигнат за максимално кратко време. Това изисква 
много емпирични познания от страна на имплантолога и взаимно доверие 
между него и лекуващия зъболекар. С помощта на подходящи дигитални 
инструменти, хирургът може да създаде оптимални условия за постигане 
на един отличен финален резултат, планиран от протезиста, което да 
се случи в значително съкратени лечебни срокове и чрез минимално-инва-
зивни процедури. От комбинирана протетично-хирургична гледна точна 
желаната периимплантна ситуация се взема предвид още в началото при 
планирането на имплантологичната част. Планирането се основава на 
точния анализ на ситуацията от страна на хирурга, на дълбокото разби-
ране на възможните биологични реакции на твърдите и меките тъкани, 
на правилното триизмерно позициониране на импланта, а също така и на 
съответната специфична подготвителна работа, извършена от лекаря 
по дентална медицина, който протезира.   



автор: Claudio Nannini
издадена: септември 2015; издателство: Teamwork media Srl, Italy
език: многоезична - италиански, английски, немски, испански, руски
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естетика

Естетична рехабилитация 
при пациент с бруксизъм
Мултидисциплинарен подход с 
дигитализиран протокол

Dr. Miguel Stanley, Dr.ssa Ana Paz, Dr.ssa Alessandra Curto, 
Dr.ssa Ines Miguel

Резюме
Най-същественото при лечението на пациенти, страдащи от 
бруксизъм, е изработването на пълен анализ от естетична и 
функционална гледна точка и правилен лечебен план, който да бъде 
изпълнен от мултидисциплинарен екип. Сред неговите членове 
задължително трябва да има ортодонт, специалист по фиксирано 
протезиране и възстановително лечение.  

Нашата клиника бе посетена от пациент на 37 години, който бе 
недоволен от естетиката на своята усмивка. Той искаше да бъде 
диагностициран и да се установи причината за неговото състояние, 
както и да получи възстановителен план за лечение. След внимателно 
снемане на анамнезата и клинична оценка се установиха вторични 
патологични абразионни лезии (атриция) със загуба на вертикалния 
размер на оклузията (VDO). Лечебният план включваше минимално-
инвазивен и мултидисциплинарен подход, състоящ се от ортодонтски 
етап на лечение с помощта на снемаеми естетични алайнери 
(Invisalign®) и от етап на протетична рехабилитация с овърлеи, 
фрезовани от CAD/CAM блокчета от хибриден нанокерамичен 
материал (Grandio blocs, VOCO). Случаят бе успешно решен и 
пациентът изказа удовлетворение от постигнатия краен резултат.
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естетика

Разглеждайки представените ре-
зултати може да направим заключе-
ние, че мултидисциплинарният подход 
е съществена стъпка в планирането 
на лечението на пациенти, засегнати 
от бруксизъм. Би могло дори да се об-
общи, че Invisalign® е добър избор за 
разрешаване на естетичните про-
блеми при възрастни пациенти, кои то 
не искат да им бъде извършвано ле-

чение с конвенционални ортодонтски 
апарати. По отношение на избора 
на материали, новите блокчета от 
хибриден нанокерамичен материал 
са една по-евтина алтернатива на 
керамиката. Необходими са обаче до-
пълнителни изследвания, насочени към 
доказване на дългосрочната преживя-
емост на изработените по този на-
чин възстановявания. 

Д-р Мигел Стенли е директор на White Clinic, основана от него преди 20 години със 

седалище Лисабон, Португалия. Основната цел, която д-р Стенли следва е възстано-

вяването на усмивката чрез минимално-инвазивни процедури, авангардни техноло-

гии, най-модерните софтуерни системи и дентални материали. Развитите от него 

терапевтични философии “No Half Smiles®” и “SlowDentistry®” имат за  цел подобряване 

на усмивката на пациентите и на качеството на лечението. Благодарение на усъвър-

шенстването му в имплантологията, козметичната дентална медицина и гнато-

логията, неговият подход, наречен Advanced Biological Cosmetic Dentistry®, обхваща и 

обединява в едно цялата сфера за упражняване на съвременната дентална медицина. 

За автора:

www.apteka1.eu 
0887 209 927

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ "ROLLKA" 

ПОРЪЧКАТА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ НА ПОСОЧЕН ОТ ВАС АДРЕС. СЕРТИФИЦИРАНА С ISO 9001 

 

ISO 9001

АНТИБАКТЕРИАЛЕН 
ДЕЗИНФЕКТАНТ 

„ROLLKA“ - СПРЕЙ 
40 ml, 250 ml, 300 ml, 

500 ml, 1 L и 5 L

АНТИБАКТЕРИАЛЕН ДЕЗИНФЕКТАНТ "ROLLKA

АНАННАННАААААААНА ТИТИТИТИИИТИБАБАААББББ
Д

 Убива всички вируси и бактерии.
 За ръце и повърхности, 
лесно се нанася и бързо изсъхва 
като оставя приятно овлажнена 
кожата на ръцете.

 Приятен аромат.



МОДЕЛИРАНЕ НА ЗЪБИ 
СЪОБРАЗНО ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ

Цена: 320 .

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