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110 години  
зъботехника в българия 
За�зъботехниката�в�България�като�занаят�има�данни�от�
края�на�XIX�и�началото�на�XX�в.�тогава�започва�да�се�оф-
ормя�зъболекарско�съсловие.�Поради�големия�обем�на�ра-
бота,�зъболекарите�наемат�и�обучават�чираци�и�калфи�
за�зъботехническата�професия.�По�късно�се�създава�Ме-
дицински� техникум,� в� който� се� обучават� зъботехници.�
Следва�организиране�на�обучението�в�Полувисши�меди-
цински�институти.�Днес�специалността�„Зъботехник”�е�
разкрита�в�Медицинските�колежи,�които�са�към�Медицин-
ските�университети.�

развитието� на� зъботехниката� у� нас� заслужава� спе-
циално� внимание,� тъй� като� тя� преминава� през� доста�
трудни�периоди�през�годините,�за�да�достигне�сега�своя�
апогей.�Днес,�технологиите�се�развиват�толкова�бързо,�
че�всеки�зъботехник�трябва�да�учи�и�да�се�развива�непре-
къснато,�за�да�може�да�е�в�крак�с�времето.�

тази�година�зъботехниката�у�нас�отбелязва�110�години�
от�създаването�си.�

110 гоДини зъботехника�в�България.

110 гоДини� зъботехниците� в� България� изработват�
зъби� като� организирана� самостоятелна� гилдия,� която�
има� свой� собствен� живот,� своите� професионални� вър-
хове� и� моменти.� Много� поколения� са� оставили� следа� в�
този�път�изпълнен�с�премеждия,�борби�за�отстояване�на�
професионалните�интереси,�принципи�и�независимост!

110 гоДини – години�на�изграждане�и�развитие.�

110 гоДини – усилен�труд,�за�налагане�и�доказване�
� � на�зъботехниката�у�нас.�

110 гоДини – в�търсене�и�усъвършенстване�на�нови�
� � и�нови�техники�за�подобряване�на��
� � качеството�на�лечение.�

тази� паметна� годишнина� ще� бъде� отбелязана� подоба-
ващо.�Следете�информация�за�събитието�на�www.baz.bg.

новини 

кръгла маса 

за нерегламентирани 
практики и дейности 
в зъбопротезирането 
Българската�асоциация�на�зъботехниците�
работи�усилено�по�създаването�на�множе-
ство� нормативни� актове,� различни� про-
екти�на�правилници�и�стандарти,�които�
ще� допринесат� за� по-качествена� и� по-
ефективна� работа� в� зъботехническите�
лаборатории,�а�това�от�своя�страна�ще�
гарантира�здравето�на�пациента.�Макар�
обстановката� в� международен� план� да�
не�позволява�много�изяви,�организацията�
се� стреми� да� защитава� интересите� на�
свои�те�членове�и�да�ги�подпомага�в�про-
фесионален�план.��

в� тази� връзка� по� инициатива� на� Бъл-
гарската�асоциация�на�зъботехниците�на�
2�октомври�2020�г.�ще�се�проведе�кръгла�
маса�по�проблемите,�свързани�с�нерегла-
ментирани� практики� и� дейности� в� зъ-
бопротезирането�като�част�от�дентал-
ната�медицина.�

в� дискусията� са� поканени� да� вземат�
участие� представители� на:� Български�
зъболекарски� съюз;� комисията� по� здра-
веопазване� към� Народното� събрание;�
Министерство�на�здравеопазването;�из-
пълнителна� агенция� Медицински� надзор;�
Асоциацията� на� денталните� дилъри;� Па-
циентски�организации�и�НЗок.�

кръглата� маса� ще� се� проведе� при�
стриктно�спазване�на�заповедите�на�Ми-
нистерството�на�здравеопазването�във�
връзка�с�противоепидемичните�мерки.�в�
тази�връзка�е�определена�квота�от�орга-
низаторите�х�3�члена�от�организация.�

За�решенията�и�предприетите�мерки�
ще�ви�уведомим�в�следващия�брой.�
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обучение 
в специалност "зъботехник"  
в медицинските колежи в българия  

Специалността "Зъботехник" е уникална със своята научна и мануално-
творческа характеристика. Тя е приложна професия, при която теорията и 
практиката са в постоянно взаимодействие като се допълват и развиват. 
Всяка година в трите медицински колежа в България - в София, във Варна и в 
Пловдив, кандидатстват десетки желаещи, избрали зъботехниката за своя 
бъдеща професия. Мотивите им са различни - болшинството са привлечени 
от "доброто заплащане", други - от "възможности за професионална 
реализация в България и в чужбина", за трети изборът е "наследствена 
професия". Реализацията в зъботехническата професия е по същество 
реализация в една творческа професия, която е много близка до тази на 
скулптора, ювелира, часовникаря. Изработването на всеки модел и апарат е 
индивидуално и уникално. Това  предполага, че е важно към тази професия да 
се насочат хора, които притежават съответните способности и желание 
да изучават основите на тази професия.

Медицински колеж  
"Йорданка Филаретова" - София 
Медицински�колеж�"Йорданка�Филаретова"�в�град�София�е�
най-старото� и� многопрофилно� учебно� заведение� в� стра-
ната,�наследник�на�столетната�история�на�образованието�
и�подготовката�на�специалисти�в�България,�чието�призва-
ние�и�професионален�дълг�ще�бъдат�здравните�грижи.

ежегодно� на� 19� март,� на� своя� патронен� празник,� пре-
подаватели,�студенти�и�гости�отдават�заслужена�почит�
и� признателност� на� Йорданка� Филаретова.� името� є� се�
свързва�със�знакови�благотворителни�каузи.�Щедростта�є�
е�причина�за�построяването�на�първото�в�София�девическо�
стопанско�училище,�както�и�на�приют�за�бедни�и�самотни�
възрастни�хора.�

обучението�по�зъботехника�в�Мк�"Й.�Филаретова"�пред-
ставлява�сложна�компилация,�която�отдавна�е�излязла�извън�
пределите�на�занаята.�Студентите�получават��академична�
и�теоретична�подготовка,�практически� знания�и� умения,�
развиват�емпатия,�чувство�за�принадлежност,�търсене�на�
перфекционизъм,�желание��за�учене�през�целия�живот.

МК „Й. Филаретова“ - София
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Преподавателите�в�специалност�"Зъботехник"�
в�Мк�"Й.�Филаретова"�са�утвърдени,�дългогодишни�
специалисти�в�областта�на�зъботехниката,�ден-
талната� медицина,� медицинската� педагогика� и�
други�медицински�науки,�но�те�най-вече�са�хора,��с�
големи�сърца,�отдадени�на�своите�студенти�и�на�
професията�си.�През�последните�години�препода-
вателите� и� студентите� в� Мк� "Й.� Филаретова"�
направиха�голяма�крачка�в�посока�на�мобилността.�
ежегодно�студенти�от�2�и�3�курс�провеждат�лет-
ните�си�и�преддипломни�стажове�в�различни�лабо-
ратории�и�учебни�заведения�в�чужбина�(Германия,�
естония,�испания).�Продължителният�им�престой�
в�една�различна�учебна�и�работна�среда��предос-
тавя�възможност�за�натрупване�на�впечатления,�
за�сравнения,�за�открояването�на�предимства�и�
недостатъци,�а�на�преподавателите�–�за�взаим-

стване�на�различни�добри�практики.�
По�време�на�следването�си�студентите�–�зъ-

ботехници�участват�в�редица�благотворителни�
инициативи.�

тригодишният� период� на� обучение� в� Мк� "Й.�
Филаретова"�остава�незабравим�за�цял�живот�и�
за�студентите�и�за�преподавателите�им.�това�е�
време,�в�което�хора�с�различна�възраст,�здравен�
и�социален�статут,�различен�етнос�и�убеждения�
стават�част�от�едно�ново�семейство�за�цял�жи-
вот�и�нито�времето,�нито�разстоянията�могат�
да� нарушат� тази� връзка.� Семейство,� в� кое�то��
всеки� може� да� сподели� своите� успехи� или� тре-
воги,�да�потърси�консултация�или�помощ.�традиция�
стана�всеки�випуск�да�има�свой�Годишник,�който�
остава�като�спомен�и�сантимент�за�цял�живот.

Мила МОСКОВА

Медицински колеж - Варна
обучението� в� специалност� "Зъботехник"� в� гр.�
варна�започва�през�1974�г.�След�редица�образова-
телни�промени�и�въвеждане�на�колежанско�образо-
вание�в�страната�(през�1997�г.)�се�променя�срокът�
на�обучение�по�специалността�и�образователно-
квалификационната�степен.

През�2006�г.�Медицински�колеж�се�влива�в�струк-
турата� на� Медицински� университет� –� варна.�
Студентите�имат�възможност�да�се�обучават,�
а� преподавателите� да� практикуват� в� отлично�
оборудвана�за�целта�материално-техническа�база.

Университетът� разполага� със� съвременна�
платформа� за� електронно� обучение,� която� дава�
широки� възможности� за� онлайн� достъп� на� сту-
денти�и�преподаватели�до�богата�база�с�учебни�
материали� от� всяка� точка.� Учебните� програми�
и�методи�на�преподаване�се�актуализират�пери-
одично,� като�се�съобразяват�със�съвременните�
европейски�и�световни�тенденции�в� зъбопроте-
зирането.

Академичният�състав�на�Учебен�сектор�"Зъбо-
техник"�се�състои�от�8�преподаватели�(в�списъч-
ния�състав�на�колежа)� -�трима�доценти,�един�гл.�
асистент�–�с�научна�специалност�в�направление�

обществено� здраве�и� четирима�преподаватели,�
единият�от�които�–�също�е�доктор�в�направление�
обществено�здраве.

Медицински колеж - Варна
снимка Петко Момчилов
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Голяма� част� от� възпитаниците� на� колежа�
във� варна� веднага� след� завършването� намират�
професионалната�си�реализация.�към�настоящия�
момент�(2020�г.)�са�се�дипломирали�над�2�000�про-
фесионалисти�по�специалност�"Зъботехник".�Же-
лаещите�да�продължат�образованието�си�могат�
да�го�направят�съобразно�действащото�законода-
телство�на�рБългария.�

С�вложените�средства�за�поддръжка�на�мате-
риалната�база��и�периодичните�доставки�на�съвре-
менни�консумативи,�ръководството�на�Медицински�
университет� –� варна� непрекъснато� утвърждава�
своето�мото:�"вашият�успех�е�нашата�цел!".�

Доц. Минко МИлеВ 
Доц. Михаела ВАРнеВА 

Медицински колеж - 
Пловдив 
обучението�по�специалност��"Зъ-
ботехник"�в�Мк��Пловдив��датира�
от� 1974� г.� в� разкритото� през�
1942� г.� училище� за� медицински�
сестри.� в� годините� от� 1942� г.�
до� 1977� г.� учебното� заведение�
претърпява�различни�преобразо-
вания.�През�изтеклите�46�години��
са�се�дипломирали�и�реализирали�
в� здравеопазването� � у� нас� и� в�
чужбина��значителен��брой���бъл-
гарски� и� чуждестранни� специа-
листи��по�зъботехника.

За� оптимизиране� качест-
вото� на� подбора� на� кандидат-
студентите� и� синхрони�зи�ра��-�
нето� с� европейските� стан-�
�дарти�в�МУ�Пловдив�през�2014�г.�
бе�променен�форматът�на�при-
емния� изпит.� кандидат-студен-
тите��полагат�изпит�по�"етика�
и� Право"� и� въпроси� свързани� с�
мотивацията� им� за� избраната�
професия,� както� и� изпит� по�
скулп�тиране.�С�цел�подпомагане�
подготовката�на�кандидат-сту-
дентите�МУ�-�Пловдив,�специал-
ност� "Зъботехник",� организира�
курс� по� скулптиране� с� теоре-
тична�и�практическа�част.

Съвместно�с�МУ�Пловдив��се�
работи�по�обменни�програми�–�

еразъм,�еразъм�плюс,отворено�общество��и��др.�
ежегодните�контакти�със�студенти�и�преподаватели�от�чуж-

бина� обогатяват� � професионалното� познание� и� изграждат� нови�
компетенции,�необходими�за�качествено�образование.

обучението� на� студентите� се� осъществява� от� преподава-
телски�състав�с�необходимия�профил�и�квалификация.�Над�50%�от�
задължителните� � учебни� дисциплини� се� водят� от� хабилитирани�
преподаватели�в�съответната�научна�област.�Нехабилитираните�
преподаватели,� които� провеждат� специализирана� професионална�
подготовка��имат�базово�образование�по�специалността�"Зъботех-
ник"�и�окС�"Магистър�по�здравни�грижи"�и�"Магистър�по�дентална�
медицина".�Не�на�последно�място�голяма�роля�в�обучението�на�сту-
дентите� в� специалност� "Зъботехник"� имат� и� наставниците� от�
Учебно-практичните�бази�(Зъботехнически�лаборатории).

развитието�на�научната�дейност�започва�след�2000-та��година��

Медицински колеж - Пловдив
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и�се�изразява�в�организиране,�от�преподаватели�и�
студенти�от�специалността,�на�научни�форуми,�
публикации�в�наши�и�чужди�издания,�участия�в�на-
ционални�и�международни��научни�конгреси�и�конфе-
ренции,�издаване�на�учебни�помагала�и�др.�

има� изградена� организация� за� управление� ка-
чеството�на�учебния�процес�и��свързаната�с�него�
преподавателска�дейност.�Периодично�се�обсъжда�
и�огласява�ефективността�и�резултатите,�свър-
зани�с�управлението�на�качеството�в�образовани-

ето.�изградена�е�организация�за�проследяване��на�
реализацията� � на� завършилите� обучението� сту-
денти�както�в�България,�така�и�в�чужбина.�в�спе-
циалност�"Зъботехник"�съществуват��утвърдени�
традиции��за�подготовката�на�специалисти�при-
тежаващи�нужните�компетенции��и�отговарящи�
на�изискванията��за�добра�медицинска�практика�на�
европейския�и�световния�пазар.

д-р Илия нАКОВ
д-р  Теодор нАКОВ 

През целия три годишен период на обучение в медицинските колежи преподавателите от 
специалност "Зъботехник" безкористно и активно съдействат на всеки един да намери 
направлението в или извън професията на зъботехника, което да го удовлетворява 
максимално. Много наши възпитаници разкриват модерни и успешни СМТл в България и 
в чужбина, други – работят като зъботехници или представители на фирми за дентални 
продукти, трети стават лекари по дентална медицина или дентални асистенти; някои 
се насочват към близки сфери на естетиката и красотата – бижутерия, козметика 
и т. н. Има и такива, които вземат за себе си осъзнато решение, че професията 
"Зъботехник" не е в хармония с техния темперамент и очаквания, и се насочват към 
нещо напълно различно. но едно е сигурно всеки възпитаник на специалност "Зъботехник" 
оставя частичка от сърцето си в колежа и продължава пътя си в търсене на своя Икигай.

ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ

Препоръки относно процеса на изработване  
на цели протези: в търсене на улеснението

... има фундаментални принципи, които са неуспорими ...

Алберто Оливиери • Марчело Тибери 

Днес изработването на протези при тотално обеззъбени 
пациенти   все още е актуално. В тази връзка издателство 
Инфодент организира превеждането и издаването на книгата 
"Тотални протези" с автори Алберто Оливиери и Марчело Тибери.  

Книгата засяга темата за възстановяване на дъвкателния апарат 
с цели и частични снемаеми протези. Подробно представя точна 
техника за изработването тотални протези, използвана при 
хиляди пациенти и проследявана десетилетия наред. 

Авторите на този клинико-лабораторен труд насочват 
вниманието към фундаменталните принципи , всепризнати и 
прилагани от големите майстори в денталната медицина. 

Цена: 58 лв

Очаквайте! 

на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Книгата може да поръчате през ОКТОМВрИ 
на GSM: 0898452685 или на www.dentalbooks.bg 
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С каква мисъл вървиш напред всеки ден?
"Бъди�промяната,�която�искаш�да�видиш�в�света",�
"Бъди�полезен�за�света".�

Какъв човек мечтаеш да станеш?
Мечтая�да�връщам�усмивките�на�хората,�да�по-
магам�и�да�бъда�полезна.

Тази година кандидатства за специалност 
"Зъботехник". Приетa ли си? Посочи ли и 
други специалности в Медицински колеж?
Да,� тази� година� кандидатствах� и� съм� приета.�
Не�посочих�други�специалности,�защото�бях�си-
гурна,�че�искам�да�уча�точно�за�зъботехник.�

Защо "Зъботехник"? Какво�знаеш за тази 
специалност?
избрах� зъботехника,� защото� за� мен� е� инте-
ресно� предизвикателство� и� искам� да� бъда� по-
лезна� за� хората.� Специалността� "Зъботехник"�
е�бакалавърска,�изучава�се�3�години�в�медицин-
ски� колеж.� Учебният� процес� основно� включва�
изучаването� на� анатомия,� има� и� практическа�
подготовка,�както�и�много�други�полезни�науки.��

През какви изпити премина?
имах,�два�изпитa�по�"мотивация"�и�"моделиране".

Как се подготви за кандидатстудентски 
изпит по моделиране?
Подготвях�се�в�медицинския�колеж�при�препода-
вател�по�зъботехника.�

Какви са твоите очаквания от професията?
очаквам�да�харесвам�работата�си,�да�работя�в�
спокойна�и�позитивна�среда�в�екип�от�зъботех-
ници�и�лекари�по�дентална�медицина.

Знаеш ли, че преди години в медицинските 
колежи се държеше изпит по биология? Само 
след успешното му преминаване кандидат-
студентът се допускаше до изпит по 
моделиране. Ако сега трябваше да преминеш 
през този етап, това би ли те отказало?
Сигурна�съм,�че�искам�да�уча�зъботехника�и�не�ми-
сля,�че�това�би�ме�отказало�от�мечтите�ми.�Спе-
циалността� "Зъботехник"� е� свързана� със� здра-
вето� на� хората� и� биологията� е� задължителна�
наука�за�навлизането�в�толкова�важна�сфера.

Забавляваше ли се докато моделираше зъби?
Да.�Първоначално�имах�затруднения,�но�не�се�от-
казах�и�след�като�се�научих�започнах�да�модели-
рам�с�голямо�удоволствие.

Интервюто взе: Миглена ДАнОВА

Ще ви представим интервю с тазгодишен 
кандидат-студент по зъботехника. 
нека погледнем през погледа на бъдещото 
поколение. Какво и как мотивира младите хора 
да станат наши последователи и да тръгнат 
по нашия път.

мечтая да връщам усмивките на хората

Нанси ДавиДова, на 20 години. 
Завършила гимназия с преподаване на  
чужди езици - с английски и руски език.  
от дете се занимава с рисуване и има опит  
в сферата на изкуствата.



NEW
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Връзката между зъболекаря и зъботехника 
е изключително важна за качеството на лечението

Зъботехниката е творческа професия.  
Зъботехникът е човек на изкуството. Той 
трябва да има определен поглед над нещата, да 
бъде креативен и да знае какъв ефект ще има 
неговата работа върху психиката и естетиката 
на пациента. Със своя усет, добре позната 
техника и професионален опит, зъботехникът 
кара хората да се усмихват с по-широка усмивка. 

ние като една млада съсловна организация имаме 
няколко основни цели. едната е да работим за 
имиджа на професията ни така, че да я направим 
желана. В тази връзка търсим мнението на 
хора, които са популярни и имат отношение към 
нашата професия чрез получените от нас услуги.

Скъпи колеги, ще ви представим интересен 
разговор с един преуспял и прекрасен човек, 
небезизвестния артист, певец и вокален педагог 
етиен леВИ. нека проследим през неговия поглед 
как вижда нас и нашата работа, неговото 
мнение и оценката му.

За мен беше удоволствие цели три часа 
да се докосна до уникалността, опита и 
професионализма на този благороден и забавен 
човек. надявам се, че и вие ще уловите неговия 
магнетизъм.

Г-н Леви, знаете, че специалността 
"Зъботехник" е свързана както с изкуството, 
така и с техниката, подобно на работата на 
певеца-артист, какъвто сте Вие.  
Каква връзка бихте направили между  
двата вида изкуство?
връзката�е�много�голяма.�всеки�певец,�независимо�
кой� стил� музика� е� избрал� -� дали� ще� е� класически�
жанр,�джаз,�поп�рок�или�друг,�както�и�актьорите�
–�всички�ние�сме�изключително�зависими�от�зъбо-
техниката,�защото�когато�правим�своите�изпъл-
нения�на�сцената�непрекъснато�говорим�за�така�
наречения�висок�естетически�критерий,�и�се�оп-
итваме� да� възпитаваме� публиката� от� сцената�
именно�в�това.�След�като�ние�възпитаваме�този�
висок�естетически�критерий,�значи�трябва�и�към�
себе�си�да�го�имаме,�защото�ние�боравим�със�звук,�
който�излиза,�говорен�глас,�говорна�интонация,�пев-
чески�глас�и�певческа�интонация.�За�нас�песента�е�
послание�и�тази�песен�трябва�да�достигне�до�сър-
цата�и�разума�на�хората.�освен�музика,�ние�имаме�
и�текст,�който�трябва�да�достигне�до�хората,�а�
този�текст�няма�как�да�бъде�изпят�или�изговорен�
от�нас� актьорите,� ако�нямаме� ясна�дикция.� Лип-
сата�на�ясна�дикция�в�доста�от�случаите�идва�от�
проблеми�със�зъбите.

Получавал ли сте зъботехническа услуга и 
останахте ли доволен от нея?
Да,�получавал�съм.�ваш�колега,�изработи�конструк-
цията�ми,�за�което�съм�му�много�благодарен,�тъй�
като�се�чувствам�идеално�с�нея.

етиен леви
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Аз�бях�очарован�от�екипната�работа�и�най-вече,�
че�всичко�се�случи�за�изключително�кратък�период,�
което�не�ми�се�вярваше.�всичко�беше�много�добре�
изпипано.�Затова�съм�възхитен�от�работата�на�
целия�екип�и�в�частност�от�тази�на�зъботехника.

А по шестобалната система каква оценка 
бихте дали?
Бих�дал�десятка!�винаги�съм�казвал,�че�в�България�
има� страшно� талантливи� хора.� Просто� трябва�
да�имаме�самочувствие,�но�ние�го�нямаме.�Навън�
не� са� по-добри.� Досега� ни� спираше� времето� до-
като�стигнат�до�нас�качествените�материали.�
Сега�вече�този�времеви�диапазон�се�скъси�доста.�
иновациите�и�технологиите�навлизат�почти�вед-
нага.�Хубаво�е,�че�сме�отворени�към�света.�С�това�
задръстване�едно�време,�с�тези�метални,�амалга-
мени�пломби�беше�ужасно.�

Колко е важна връзката между лекаря по 
дентална медицина и зъботехника?  
Трябва ли да са екип?
Лично�аз,�когато�бях�подложен�на�тази�интервен-
ция�се�убедих,�че�връзката�между�зъболекаря�и�зъ-
ботехника�е�изключително�важна�за�качеството�
на�лечението!�екип,�в�който�има�флуиди�един�към�
друг,�дали�ще�е�чувство�за�хумор,�дали�ще�е�профе-
сионализъм�или�нещо�друго,�се�справя�блестящо.�
Аз� винаги� съм� бил� екипен� играч,� цял� живот� съм�
работил�в�екипи,�в�групи�и�за�мене�това�е�най-сил-
ното�нещо.�всеки�един�работи�за�другия.�това�е�
много�важно�и�трябва�да�се�разбере�най-после,�че�
наградата�идва�за�целия�екип,�а�не�на�някой�просто�
да�му�се�издигне�паметник.�това�не�е�най-важното,�
така�по�някакъв�начин�си�гъделичкаме�суетата,�но�
когато�целият�екип�е� на� своето�професионално�
място�-�прави�чудеса�-�както�се�случи�с�мен.

Знаете ли обаче, че ние зъботехниците, сме 
малко в сянка и много често тези овации 
остават скрити за нас? 
�веднага�ще�ви�кажа�нещо,�което�е�мое�убеждение,�
защото�аз�познавам�много�хора�от�различни�про-
слойки�на�обществото�и�съм�чувал�много�неща.�
Например� в� адвокатския� бранш,� при� прокурори,�

съдии� винаги� има� някакъв� лек� антагонизъм� кой�
е�по-по-най.�Ясно�е,�че�зъботехниците�(с�цялото�
ми�уважение�към�тях)�остават�в�сянка,� защото�
зъболекарите�започват�и�завършват�лечението.�
Мисля,�че�това�нещо�трябва�да�се�промени.�Лично�
аз�имам�страхотно�уважение�към�тази�професия.�
Аз�съм�сигурен�и�категорично�го�заявявам�с�името�
си�-�без�зъботехниците,�лекарите�по�дентална�ме-
дицина�просто�нищо�няма�да�могат�да�направят.�
един�лекар�трябва�да�учи�освен�да�бъде�зъболекар,�
да�бъде�и�зъботехник,�което�ще�му�отнеме�доста�
години� учене,� за� да� може� да� изпълнява� и� тази�
дейност� сам.� обаче� при� толкова� години� учене�
и� овладяване� на� професията,� за� да� стане� добър�
зъболекар,� той� няма� как� да� отдели� достатъчно�
време,�за�да�бъде�и�добър�зъботехник.�особено�в�
съвременната� дентална� медицина,� без� зъботех-
ника�просто�няма�как�да�стане,�защото�се�правят�
чудеса�на�високо�професионално�и�световно�ниво.�
Аз�не�виждам�каква�ще�е�разликата,�ако�ми�беше�
направено�в�чужбина,�това�което�ми�направиха�у�
нас.�казвам�го�и�съм�убеден,�че�в�днешно�време�
без�зъботехника�няма�как�да�стане�това�чудо!�Аз�
съм�на�мнение,�че�зъболекарят�и�зъботехникът�са�
на�едно�ниво.�в�доста�от�случаите�зъботехникът�
дори�е�по-нагоре,�защото�вижда�чисто�естетиче-
ския�модел.�Затова�е�време�да�излезете�от�тази�
сянка�и�да�заемете�полагащото�ви�се�място.�

Според Вас като артист, кои са най-важните 
качества, които зрителят наблюдава?
Няма�актьор�или�певец,�който�да�не�иска�усмив-
ката�му�да�е�прекрасна.�когато�още�не�бяха�на-
влезли�имплантите�у�нас,�ние�сме�се�възхищавали�
на� холивудските� певци� и� актьори.� казвахме� си:�
"Боже� Господи,� откъде� имат� такива� прекрасни�
зъби?�Сигурно�имат�невероятни�храна�и�напитки.�
всичко�им�е�на�високо�ниво."�След�това�разбрахме,�
че�всичко�е�изкуствено.�Просто�се�прави�професи-
онално�и�се�представя�съпоставка�как�е�изглеждал�
един�актьор�преди�и�след�това.�

Спомням�си�навремето�едно�изказване,�че�"сто-
матологията�и�зъбите�са�един�лукс",�на�което�аз�
не�съм�привърженик.�Наблюдавам�хората�и�виждам,�
че�поне�80%�от�тях�ходят�без�зъби.�Мен�ме�боли�за�
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това.�как�може�да�се�счита�за�лукс,�нещо�което�е�
потребност.�от�зъбите�могат�да�станат�големи�
проблеми.�Доказано�е,�че�човек�ако�има�един�или�по-
вече�развалени�зъби,�неговият�дъвкателен�процес�
е�затруднен.�оттам�идва�и�лошото�храносмилане,�
проблеми�със�стомаха,�корема,�червата,�лош�дъх�и�
т.н.�и�това�се�превръща�в�психологически�проблем.�
Защо�да�е�лукс?�Само�тези,�които�имат�много�пари�
ли�имат�право,�разните�му�олигарси?�А,�какво�да�
прави�"обикновеният"�човек,�няма�ли�право�да�има�
хубави� зъби?� как� ще� имаме� самочувствието� на�
нация?�Самочувствието�се�изгражда�именно�като�
започнем� да� сме� взискателни� към� самите� себе�
си.� когато� ние� имаме� хора,� които� се� чувстват�
свободни,�със�самочувствие�(не�говоря�за�излиш-
ното�самочувствие,�което�граничи�със�суетата,�
говоря� за� необходимото� самочувствие),� тогава�
всички� ние� ще� променим� начина� си� на� мислене,�
манталитета�си�и�ще�започнем�да�се�грижим�за�
по-важните�неща�каквито�са�зъбите�ни.�Защото�
здравето�трябва�да�е�на�първо�място.�

В една от своите песни, Вие пеете колко е 
важно човек да бъде себе си. Смятате ли, че 
чрез усмивката човек може да изразява себе си?
Да!�когато�ме�спират�хората�и�искат�да�се�сни-
мат�с�мен�и�да�им�пожелая�и�напиша�нещо�–�имам�
си� любимо� пожелание� –� пиша:� "На� еди� кой� си� с�
много�обич�и�усмивки�и�нека�усмивката�да�не�слиза�
от�прекрасното�ви�лице."�Защото�това�зарежда�

хората�с�много�вяра�и�с�много�позитивна�енергия,�
а�на�нас�ни�дава�импулс�да�можем�да�бъдем�творци.�
всеки,�който�ме�види�с�новите�ми�зъби,�ми�казва�"я,�
се�усмихни".�Аз�толкова�усмивки�през�годините�не�
съм�давал.�По�принцип�съм�усмихнат�като�човек,�
а�сега�го�правя�с�удоволствие,�защото�не�ми�е�не-
удобно.�Преди�имах�една�леко�крива�усмивка,�за�да�
скрия�протезката,�която�можеше�да�скокне�извън�
устата�ми�във�всеки�един�момент.�

Колко са важни зъбите на човека?
Аз�бях�много�зле�с�моите�зъби.�Ходих�с�някаква�про-
теза,�която�беше�абсолютен�срам�за�мен.�Нямах�
възможност�в�даден�период�да�отделя�определено�
време,� за�да�мога�да�се�подложа�на�сериозна�ин-
тервенция�–�поставянето�на�импланти.�и�криех�
зъбите� си,� по� някакъв� особен� начин.� За� да� бъда�
изпълнител�с�ясна�дикция�си�бях�изработил�механи-
зъм�-�подпирах�я�с�език,�за�да�не�може,�в�някой�емо-
ционален�за�мен�момент,�тази�протеза�да�излезе.�
Да�не�хвръкне�и�да�не�стана�за�смях.�Не,�че�това�ме�
притеснява.�Човек�може�да�изпадне�във�всякакви�
ситуации.�По-скоро�се�смущавах�от�лошата�есте-
тика,� която� е� неприемлива� за� моята� професия.�
Протезата� се� държеше� на� две� телчета,� които�
са� отстрани� и� не� винаги� пасваше� много� добре.�
отделно�тези�зъби,�които�бяха�обгърнати�от�тел-
четата�започнаха�да�се�клатят.�това�ме�наведе�на�
мисълта,�че�трябва�да�направя�всичко�възможно,�
за�да�покажа�себеуважение.�

Миглена Данова с етиен леви
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През годините Вие сте си заслужили много 
награди. Ако трябва да връчите грамота на 
зъботехниците, какво бихте написали в нея?
Бих�написал�"С�благодарност�на�нашия�Създател,�
който�е�дал�прекрасни�ръце�и�огромен�професиона-
лизъм�на�човека,�който�сътвори�чудо".

Често ли ви се случват "Странни неща"?
Ами,�да!�Преди�години�много�пъти�имах�чувството,�
че�ми�се�случва�нещо,�което�е�Deja�vu.�А,�стран-
ните�неща�се�случват�на�много�хора.�Аз�свързвам�
странните�неща�при�мен�с�това,�че�като�малък�
някой�ме�е�пазил.

влизането�ми�в�група�"трик"�също�се�случи�по�
доста� странен� начин.� Аз� няколко� пъти� правих�
опи�ти�да�замина�за�чужбина�да�пея,�но�все�се�про-
валяха.�търсеха�пианист,�който�и�да�пее.�Да�наме-
риш�такъв�човек�е�много�трудно.�Пианист�пък�и�да�
може�да�пее�–�значи�рядко�изкопаемо.�А�и�танцьор�и�
артист.�и�така,�аз�станах�част�от�моята�любима�
група.�След�години�разбрах,�че�съм�бил�определен�
да�бъда�в�тази�група,�което�се�превърна�в�моята�
професионална�любов.�това�е�само�един�пример�от�
странните�неща,�които�са�ми�се�случвали.

Какво е вашето "Шесто чувство"?
Шестото� ми� чувство� е� това,� че� има� вселенски�
закони,�които�позволяват�да�се�смени�лошото�с�
доброто.�така,�че�шестото�ми�чувство�ми�дава�
усещането�за�един�много�сериозен�оптимизъм�във�
всяка�една�насока�на�нашия�живот.�

Ще ни споделите ли нещо интересно?  
За вашия син, например.
Много�интересно�е,�че�нито�едно�от�моите�деца�
не�се�ориентира�към�музиката.�Може�би�подсъз-
нателно�аз,�като�че�ли�съм�искал�да�спра�занима-
нието�им�с�музика,�защото�знам�много�добре�от-
ношението�на�голяма�част�от�обществото�към�
хората,�които�се�занимават�с�музика�"музикант,�
къща� не� храни,� хайде� маме� нещо� малко� по-сери-
озно,�хайде�тате�нещо�което�да�донесе�повечко�
пари".� от� трите� ми� деца,� най-голяма� е� дъщеря�
ми�емануела,�следващият�е�Нуел,�и�най-малкият�е�

вивиен-елизиер.
Нуел�се�ориентира�към�нещо,�което�го�завладя.�

Наблюдавам�го,�че�е�доста�прилежен�и�амбициозен.�
Аз�пък�не�обичам�болната�амбиция�и�ще�гледам�да�
го�съхраня.�Но�той�си�избра,�и�страшно�му�харесва,�
да�учи�ЗЪБотеХНикА,�което�мен�много�ме�радва,�
защото�го�гледам,�че�е�много�старателен�и�всички�
модели,�които�носи�вкъщи�гледа�да�ги�изпипа.�Бях�
много�щастлив,�че�избра�тази�професия,�защото�
лично�за�мен�тя�е�изключително�благородна�и�на�
високо�ниво.�

 А, какво ще кажете за новата модерна музика 
която излиза? Разбирате ли я?
Ами�вижте�това�е�музиката�на�това�поколение.�
като� музикант� аз� бързо� усещам� какво� става,� и�
се�адаптирам�много�бързо.�Затова�ми�казват�"а�
бе,�етиен,�ти�нямаш�време�да�остарееш".�Аз�по�
цял�ден�съм�с�млади�хора�–�моите�студенти�–�каз-
вам�"идеално,�аз�нямам�намерение�да�остарявам".�
Моят�начин�на�мислене�е�много�близък�до�техния,�
аз�се�шегувам�с�тях,�не�държа�да�виждат�доцент�
в�мое� лице,� не� говоря� със� сериозен�тон,� когато�
не�са�готови�не�им�казвам�"я�ако�обичаш,�научи�си�
песента,�не�си�готов,�довиждане".�Аз�съм�приятел�
с�тях,�те�затова�много�ме�обичат.�Даже�с�някои�
от�тях�скоро�бяхме�на�гости�в�шоуто�на�кукуб-
енд,�с�водещ�камен�воденичаров.�Бяхме�направили�
чудесно�нещо�с�двама�от�моите�студенти�-�едно�
момиче�и�едно�момче.�Беше�прекрасно�предста-
вяне.�как�са�се�радвали�всички.�което�означава,�че�
с�тях�може�да�стават�много�хубави�неща.

Какво бихте пожелали на читателите на 
списание "Зъботехническа лаборатория"?
Безкрайни� благодарности� за� поканата.� искрено�
пожелавам�на�вашите�читатели�да�имат�сибирско�
здраве�и�дълголетие,�за�да�можем�всички�ние�да�
дочакаме�хубавите�моменти.�Дай�Боже!�Много�ми�
беше�приятно.

екипът�на�списанието�ви�благодари,�г-н�Леви.�
Благодарим,�че�се�отзовахте�на�поканата�ни.�Бла-
годарим�ви,�че�сте�такъв�прекрасен�човек�и,�че�ви�
има.�Бъдете�здрав!

Интервюто взе: Миглена ДАнОВА
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Стефан ЧавДаРов на 37 години, съсобственик и 
управител на СМТЛ виС Дентално студио ооД. 
Упражнява професията от 2004 г.

Коя година сте завършили и къде?
Завършил�съм�Медицински�колеж�в�гр.�Пловдив.

Има ли промени в образователната система в 
Медицинския колеж, който сте завършили? 
Не�знам�какви�са�промените,�отнасящи�се�до�об-
разованието�по�зъботехника,�но�имам�чувството�
че�то�рязко�изостава.�Мисля,�че�има�спешна�нужда�
от�реформа,�както�и�от�много�други�неща,�за�да�
може�да�се�създават�кадри,�отговарящи�на�съвре-
менните�изисквания�и�нивото�на�този�бранш.�Само�
преди� няколко� години� компютърните� технологии�
бяха�абстрактно�понятие�в�нашата�професия,�но�
днес�те�заемат�все�по-голяма�част�от�работния�
процес.� технологиите� се� развиват� изключително�
динамично,�затова�образованието�по�зъботехника�
трябва�да�погледне�в�тази�нова�посока,�за�да�мо-
гат�студентите,�които�се�обучават�в�колежите�
да�излизат�достатъчно�подготвени�и�да�бъдат�в�
крак�с�времето.�

Зъбите�са�изключително�важни�за�здравето�на�
човека.�тяхното�запазване�и�възстановяване�чрез�
зъбни�протези�е�от�особено�значение�за�общото�
здравословно� състояние.� Не� по-малко� важен� е� и�
добрият�вид�на�зъбите,�който�води�до�по-голямо�
самочувствие�на�човека�и�оттам�до�по-добра�реа-
лизация�в�обществото.

Как работите в екип със зъболекарите?
комуникацията�е�един�от�най-важните�моменти�
в�екипната�работа.�Правилната�комуникация�със�
зъболекаря� води� до� подобряване� качеството� на�
лечението.� изключително� важна� е� постоянната�
връзка� със� зъболекаря,� за� да� можем� да� коменти-
раме� всички� детайли� относно� изработването�
на� конструкцията� или� короната.� Затова� е� необ-
ходимо�да�бъде�изградена�добра�екипност�и�да�е�
налице�взаимно�доверие.�

компютърните технологии днес заемат все  
по-голяма част от работния процес в зъботехниката

Практическа демонстрация на новата металокерамика 

HeraceramSaphir

Уебинар на 30.09.2020 от 18 часа за 
HeraceramSaphir

Демонстратор: Thomas Backscheider

За записване: Карис М 
www.carisbg.com
office@carisbg.com
София, ул. Феликс Каниц 20 
тел.02/9523201, 9531580 
4435531, 0886229762
0888 519790

Всеки заявил участие
ще получи достъп до:

екипът на СМТл ВиС Дентално студио ООД

г-н Стефан Чавдаров
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Поддържате ли мнението, че  
човек се учи докато е жив и как Вие 
усъвършенствате професионалната  
си квалификация? 
изучаването� на� нови� техники,� подо-
бряването�на�качеството�на�медицин-
ските�изделия�е�пряко�свързано�с�продъл-
жаващото�обучение�след�завършване�на�
образованието.�особено�важно�е�посе-
щаването� на� различни� професионални�
курсове.�

Практическа демонстрация на новата металокерамика 

HeraceramSaphir

Уебинар на 30.09.2020 от 18 часа за 
HeraceramSaphir

Демонстратор: Thomas Backscheider

За записване: Карис М 
www.carisbg.com
office@carisbg.com
София, ул. Феликс Каниц 20 
тел.02/9523201, 9531580 
4435531, 0886229762
0888 519790

Всеки заявил участие
ще получи достъп до:

Ще ни разкриете ли как минава един работен ден във 
вашата лаборатория?
как�протича�работния�ми�ден�ли?�обикновено�както�на�всички�
зъботехници.�Започваме�рано�сутрин,�но�рядко�приключваме�
с� 8� часов� работен� ден.� При� нас� работата� е� доста� интен-
зивна,�но�с�постоянство,�усърдие,�повишаване�на�качеството�
и� ефективността,� процесът� приключва� с� една� красива� ус-
мивка.�Част�от�екипа,�с�който�работя�е�веселка�Димитрова.�
тя�заедно�с�мен�е�съсобственик�в�СМтЛ�виС�Дентално�студио�
ооД.�Стараем�се�да�задоволим�изискванията�на�зъболекарите�
и�пациентите.�

Интервюто взе: Миглена ДАнОВА  



ФОкУСИРайте Се вЪРХУ ваШИЯ УСПеХ!
Успехът се изгражда върху здрава основа.  

Ние ви предлагаме оптимални решения за дигитализация –  
качествена техника, разумна цена, обучение и цялостен съпорт –  

така ви остава време да се фокусирате върху работата си!

 ПоддРЪжКА
 Обучение

 Съпорт 24/7

 Сервиз

	Богат избор на плащания:
 - на изплащане
 - под наем
 - по европейски програми

МоЛАРИС дЕнтАЛ дЕПо
сертифициран представител за България

София, бул. Сливница 141-143, партер 
тел: 0876 122 351
e-mail: molarisdental@abv.bg
facebook: Dental Digital Solutions

 ПРЕцИЗноСт
 Постигната чрез комбиниране на  
 най-добрите технологични и  
 софтуерни решения. 

     
 ПРодуКтИвноСт
 Отлична производителност

 Спестяване на време

 Бърза възвръщаемост на инвестициите

 Добро съотношение качество/цена

 

Identica T500 

Identica T300

shInIng 3d  
Autoscan-ds-EX Pro

Roland dWX



София 1606, ул. „Феликс Каниц“ 20
e-mail: caris@micronic.bg; caris@carisbg.com
www.carisbg.com
телефони за поръчка: 02/952-32-01; 953-15-80; 443-55-31,  
0884 152179; 0886 229762; 0888 519 790

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА

4850 лв.Фотополимерна пещ с която 
може да полимеризирате 
всички материали на пазара, 
включително обектите  
от 3D принтери
Тя е най-бързата 
стробоскобска пещ 
осигуряваща 100 % 
полимеризация и е  
с най-кратките времена  
от 180 секунди за 
фотополимери на слой

HiLite Power 3D

Материали 
dima Print
Фотополимеризиращи мономери 
специално оптимизирани за работа 
с 3D принтери с дължина на вълна-
та от 405 нанометра.

Pala cre-active® 
за индивидуализиране 
на протези

Signum® 
фотополимерна модулна 
система



Премиум 
3D Принтер за метал

Витал Денс подарява куриерски автомобил  
на лабораториите закупили Creator 

(един вече беше подарен)

Витал Денс ГруП еООД - София, ул Околовръстен път 36, 02 859 10 24
  търсете ни на щанд 2C5 по време на изложението БулДентал 2020
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използване на дигитален  
работен протокол в денталната 
медицина и зъботехниката:  
решение на конвенционални концепции 
в естетичната имплантология Люк РуТен,�

майстор�зъботехник�

Патрик РуТен,�

майстор�зъботехник

Въведение 
както�знаем,�CAD/CAM�e�съкращение�на�Computer-Aided�Design/Computer-Aided�
Manufactoring� (компютърно�подпомогнато�планиране/компютърно�подпомог-
нато�изработване�–�бел.�пр.).�

тази�технология�е�на�разположение�на�денталните�клиники�и�лаборатори-
ите,� за� да� улесни� зъболекарите� и� зъботехниците� предвидимо� да� планират�
позицията�на�имплантите�и�възстановяванията�на�компютър.�в�противовес�
на�стандартния�лечебен�подход�с�конвенционалните�отпечатъчни�техники�и�
работата�с�гипсови�модели�за�създаване�на�възстановявания,�компютъризи-
раната�инженерна�технология�предлага�постоянно� качество�и�повтаряеми�
резултати,�създавани�в�един�ускорен�работен�процес.�традиционно�упражнява-
ната�професия�в�контекста�на�класически�протоколи�все�още�е�част�от�нашия�
ежедневен�работен�процес,�но�с�бързи�темпове�губи�своето�място.�

Днес,�използването�на�компютърни�дигитални�дентални�технологии�и�про-
дължаващото�им�развитие�отбелязват�систематичен�растеж.�Непрестан-
ните�нововъведения�в�областта�на�информационните�технологии�и�в�начините�
на�изработване�на�зъбни�възстановявания�предоставят�нови�възможности�

Лук�рутен�и�Патрик�рутен�
завършват�зъботехника�през��
1979�г.�в�Брюксел,�Белгия.�
Преместват�се�в�кьолн,�
Германия,�където�специализират�
различни�техники�за�фрезоване�и�
стратификация�на�керамиката.�
Автори�са�на�много�статии,��
които�са�публикувани�в�
международни�журнали.��
Многократно�са�лектори�в���
конференции�и�практически��
курсове�в�много�държави.�
Автори�са�на�книгите��
"естетика�върху�импланти"�
и�"Мостове�и�корони�върху��
импланти:�изкуството��
на�хармонията".�

Премиум 
3D Принтер за метал

Витал Денс ГруП еООД - София, ул Околовръстен път 36, 02 859 10 24
  търсете ни на щанд 2C5 по време на изложението БулДентал 2020
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в�сферата�на�протетиката,�имплантологията�и�
зъботехниката.1�въвеждането�на�CAD/CAM�тех-
нологиите�промени�посоката�на�развитие�на�из-
работването� на� корони,� мостове,� конструкции�
върху� импланти� и� пълната� рехабилитация� върху�
импланти.�това�стана�чрез�пресъздаването�на�ра-
ботния�процес�на�екран�със�специализирани�соф-
туерни�приложения,�които�дават�възможност�за�
избор� на� различни� възстановителни� материали.�
Системата�може�да�бъде�използвана�в�лаборато-
рия�или�във�фрезоващ�център.

Настоящият� материал� разглежда� новите�
протоколи,� с� които�се�интегрират�данните�от�
отделни�пациенти�в�контекста�на�дигитализира-
ния�работен�процес�и�с�помощта�на�интердисци-
плинарен�подход,�изработен�от�екип�от�различни�
специалисти,�се�съблюдава�постигането�на�една-
единствена�цел:�подобряване�качеството�на�лече-
нието�на�пациента.

Цел
едно� от� предизвикателствата� при� възстановя-
ване�на�фронталните�участъци�с�импланти�е�за-
пазването�на�естествения�вид�около�импланта�и�
създаването�на�възстановявания�с�натурален�об-
лик.��целта�ни�е�хронологично�да�опишем�работния�
процес,� който� следваме,� с� цел� оптимизиране� на�
имплантологичния�и�протетичния�резултат.�това�
е�съществено� за�подобряване�на�ефикасността�
от�хирургичната�процедура�и�за�създаване�на�усло-
вия�за�постигане�на�предсказуем�протетичен�ре-
зултат�по�отношение�на�биологичните,�функцио-
налните�и�естетичните�изисквания.�

Представяне на случая
Пациентка� на� средна� възраст� от� години� има�
стари�композитни�обтурации,�чийто�естетичен�
вид�е�крайно�незадоволителен� (сн.�1�и�2).�всички�

�2�1

сн. 1 и 2�Предоперативен�изглед�на�снемаемата�протеза.

�43

сн. 3 Първите�екстракции. сн. 4�Частична�снемаема�протеза�in�situ.
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горни�резци�са�сериозно�компрометирани�в�паро-
донтално�отношение.�Дългосрочната�прогноза�е�
лоша,� поради� което� екстракцията� се� оказва� по-
добрият� избор.� Най-напред� екстрахирахме� зъби�
12�и�13�(сн.�3)�и�изработихме�снемаема�протезна�
конструкция�(сн.�4).

целта� на� хирургичното� лечение� е� направлява-
ното�позициониране�на�имплантите�и�поставянето�
на�имедиатна�конструкция�в�естетичната�зона.�

Планиране на протетичното 
възстановяване и създаване на 
виртуален set-up
Създаването�на�хармонична�и�красива�усмивка�из-
исква�перфектна�интеграция�на�отделните�еле-
менти.�целта�на�изграждането�на�една�нова�есте-
тика� е� да� се� извърши� добре� планирано� лечение�

с� постигането� на� функционален� резултат.� това�
изисква�разбиране�на�взаимоотношенията�между�
оралните�структури,�оклузията�и�меките�тъкани�
(сн.� 5).27� тази� информация� получаваме� предвари-
телно�от�лекуващия�дентален�лекар,�за�да�можем�
да�създадем�желания�краен�резултат.�Благодарим�
на�проф.�Амели�Майнджот,�която�подготвя�всички�
клинични�случаи�по�изключително�детайлен�начин.�
естествените�зъбни�дъги�дават�възможност�за�
безброй�форми�и�позиции�на�зъбите.�използването�
на�дигитални�скенери�позволява�създаването�на�
база� данни� с� дизайни� на� зъби,� техните� форми� и�
позиции.�С�помощта�на�определени�инструменти,�
зъбната�дъга�може�да�бъде�сегментирана�на�от-
делни�STL�файлове�за�всеки�един�зъб�(сн.�6�и�7).�След�
първите� екстракции� STL� файлът� на� първоначал-
ната�ситуация�(сн.�8)�се�въвежда�в�софтуера�и�се�
създава�виртуален�set-up,� който�ни�позволява�да�
анализираме�позицията�и�обема�на�провизорните�

�5

7

6

8

сн. 5 Планиране�на�възстановяването�в�детайли�и�корекция�на�ме-
ките�тъкани.

сн. 6 и 7�Форми�на�зъбите�от�дигиталната�
библиотека.

сн. 8 Зареждане�на�ситуацията�след�извършване�на�екстракциите.
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конструкции.�Със�set-up-а�върху�екрана�на�компю-
търа�създаваме�идеалната�естествена�форма�на��
резците� (сн.� от� 9� до� 11).� този� set-up� e� изпълнен��
близо� до� идеалната� шиечна� форма� с� ос� на� зъба,�
коя�то� е� правилна� съгласно� протетичния� план.�
Нужно�е�да� се�постигне�възможно�най-добра�си-
метрия�на�двата�централни�резеца�на�гингивално�
ниво.�изработваният�set-up�е�със�средна�дължина�
от�10-11�мм.28�височината�на�апикалната�част�на�
гингивалните�ръбове�на�предните�зъби�определя�
идеалния�облик�на�тази� зона.�Свързвайки�с� линия�

зенитите� на� двата� централни� резеца� с� тези�
на� кучешките,� зенитите� на� латералните� резци�
трябва�да�са�на�1�мм�под�линията�на�свързване.8-28

Виртуално планиране на 
имплантите, хирургичен водач. 
Смяна в парадигмата
в�направляваната�имплантологична�хирургия�ден-
талните�лекари�използват�съвременни�софтуери�

109

сн. 9 до 11�
конфигуриране�на�виртуален�set-up�
на�екрана.

сн. 12 и 13�
Дигитално�планиране�на�имплантите�
и�хирургичния�водач.��
Снимка:�проф.�Франс�Ламбер.11

13�12
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и� технологии� за� образна� диагностика,� за� да� мо-
гат�да�позиционират�виртуално�имплантите�по�
възможно�най-ефикасния,�прецизен�и�точен�начин.�
технологията,� използвана� в� компютърно-направ-
ляваната�имплантологична�хирургия,�включва:�3D�
изображения,�CBCT�сканове�(Cone�Beam�Computed�
Tomography�или�конично-лъчева�компютърна�томо-
графия),�дигитализирани�CAD/CAM�изображения�и�
дигитални�рентгенови�снимки.�

Дигиталното�планиране�на�лечението�включва�
виртуално� позициониране� на� имплантите,� ко-
ето�позволява�да�идентифицираме�и�използваме�
напълно� наличния� костен� обем� за� оптимизиране�
позицията� на� импланта� според� приетия� проте-
тичен�план.�Планирането�дава�възможност�и� за�
създаване�на�хармония�между�твърдите�и�меките�
околозъбни�тъкани�от�хирургична�и�протетична�
гледна� точка.� След� завършване� на� виртуалното�

проектиране,� зъболекарят� може� да� направи� пла-
нирането�на�имплантите�(сн.�12�и�13).

тази� дигитална� технология� предопределя�
прецизното� 3D� позициониране� на� имплантите� и�
трансферира� информацията� от� планирането� в�
хирургичните� шаблони-водачи.� Хирургичният� во-
дач�е�завършена�сложна�система�за�направлявани�
протетични� решения� и� направлявана� импланто-
логична� хирургия.�Зъболекарят�може�да�постави�
спокойно�имплантите�след�получаването�на�хирур-
гичния�водач.26�в�софтуера�на�имплантологичната�
система�се�планира�перфорирането�на�шаблона�в�
определено�направление,�вследствие�на�което�се�
извършва� направляваното� позициониране� на� им-
планта�(сн.�14�и�15).

Позицията�на�поставените�импланти�е�пред-
сказуема�(сн.�16�и�17)�и�е�съобразена�с�първоначал-
ното�дигитално�планиране.�веднага�след�позици-

14 15

1716

сн. 14 и 15�използване�на�хирургичния�водач�по�време�на�поставяне�на�имплантите.

сн. 16 и 17�Ситуацията�след�поставянето�на�имплантите�и�управление�на�меките�тъкани.
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онирането�на�импланта�се�снема�отпечатък,�за�
да�се�изработи�с�CAD/CAM�системата�временна�
фиксирана�пластмасова�конструкция�(сн.�18).�Меж-
дувременно�за�периода�до�изработване�на�времен-
ния�фрезован�CAD/CAM�мост�от�PMMA�се�поставя�
снемаема�конструкция�(сн.�19).

Зареждане на STL файла,  
3D принтирани модели и временни 
CAD/CAM конструкции
STL�файлът�е�зареден�(сн.�20)�и�трансформиран�в�
програмата,� за� да� се� изпълни� 3D� принтирането�
(сн.�21�и�22).�в�последното�десетилетие�дентал-
ната�индустрия�бе�преобразена�от�технологията�

на�3D�принтерите.�Денталните�3D�принтери�са�
изключително� прецизни,� бързи,� надеждни� и� гъв-
кави.� 3D� принтерите� за� смоли,� които� работят�
чрез� стереолитография,� са� много� популярни� по-
ради� това,� че� произвеждат� 3D� обекти� с� много�
високо�качество.�Принтираният�модел�има�пред-
варително� пробити� отвори� за� аналозите� и� бло-
киращ�механизъм�отвътре�в�дъното�на�отвора��
(сн.� 23� до� 25).� След� като� бъдат� свързани� анало-
зите,�моделът�ще�бъде�препроектиран�на�височи-
ната�на�12�и�22�с�метална�фреза�и�ремоделиран,�за�
да�бъде�създадено�мостовото�тяло�(сн.�26).

За�изработване�на�временния�мост,�3D�прин-
тираният�модел�се�сканира�и�се�подготвя�за�ана-
лиз� на� екрана� (сн.� 27� и� 28).� Зъбите� се� изтеглят�
от�библиотеката�и�могат�да�бъдат�монтирани�

1918

сн. 18�Поставени�скан-маркери�и�интраорално�сканиране.�
всички� снимки� от� имплантологичната� част� са� любезно�
предоставени�от�проф.�Франс�Ламбер.

сн. 19� временна� снемаема� протеза,� предназначена� за�
краткосрочно�носене.

20 21

сн. 20�Зареждане�на�STL�файла,�готов�за�
трансформиране�в�софтуера.

22

сн. 21 и 22�Скановете,�готови�за�прехвърляне�към�3D�принтера.



	 	 25	лаборатория2020,�брой 2(22)

Протетика

в�правилната�позиция�и�форма,�разбира�се,�с�въз-
можност�за�адаптиране�към�желаната�ситуация.�
Доколкото� се� отнася� до� съотношенията� между�
предните�зъби,�много�проучвания�показват,�че�ши-
рочината� на� централните� резци� е� около� 80-85%�
от�тяхната�дължина�(сн.�29).�Пациентите�считат�
тези�измерения�и�пропорции�за�оптимални.8

Следва�изработването�на�завинтващ�се�време-
нен�мост�от�PMMA�с�CAD/CAM�системата.�Суб-

сн. 23 Принтираният�3D�модел�с�предварително�планира-
ните�отвори.

сн. 24 и 25 Аналозите�на�имплантите,�готови�за�поста-
вяне�в�модела.сн. 26�3D�моделът,�готов�за�сканиране.

2827

сн. 27 и 28 Проектиране�на�видео�с�моста�върху�завинтващи�се�импланти�с�фрезована�CAD/CAM�супраструктура.

29

23

26

25

24

сн. 29 Създаване�на�идеалното�съотношение�между�дъл-
жина�и�широчина�на�предните�зъби.
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гингивалната�форма�на�мостовото�тяло�трябва�
да�бъде�конкавна�от�върха�на�импланта�до�гинги-
валното�равнище.12-26�След��идеално�оформяне�на�
сулкуса�в�принтирания�3D�мастер�модел,�може�да�
се� продължи� с� изработването� на� индивидуалния�
мост�от�PMMA.�временният�интерфейс�от�ти-
тан�ще�създаде�връзка�титан-титан�в�импланта�
(сн.�30).14�интерфейсът�е�проектиран�за�прецизно�
пасване�на�временния�мост�и�импланта�и�ни�пред-
лага� увеличена� механична� устойчивост.� титано-
вите�цилиндри�ще�бъдат�свързани�във�фрезования�
CAD/CAM�мост�от�PMMA.

Формата�и�позицията�на�временната�конструк-
ция� трябва� да� бъде� направена� в� съответствие�
с�формата�и�позицията�на�финалното�възстано-
вяване,�което�ще�бъде�изработено�след�периода�
на� остеоинтеграция� на� имплантите� и� пълното�
оздравяване�на�меките�тъкани� (сн.�31�и�32).�раз-
бирането� на� биологичните� принципи� на� меките�
тъкани� е� съществено� за� изпълнението� на� този�
етап.� Формата� на� субгингивалния� проект� може�
да�бъде�предварително�анализирана,�съгласно�ин-
струкциите�на�лекаря�по�дентална�медицина,�с�цел�
да� се� избегнат� по-нататъшни� проблеми.� идеал-
ната�форма�позволява�оздравяването�на�меките�
тъкани�и�матурирането�им�в�хармоничен�контур,�
както�и�поддържането�на�тяхната�архитектура.�

това�изисква�тясно�сътрудничество�между�зъбо-
лекаря� и� зъботехника.� един� от� най-важните� ас-
пекти,�засягащи�провизорните�конструкции,�е�че�
частта�от�PMMА,�която�е�в�контакт�с�гингивата,�
трябва� да� бъде� полирана� на� ръка� възможно� най-
добре,�за�да�се�избегне�акумулирането�на�плака.�

На�снимки�33�и�34�е�показан�временният�мост�
върху�импланти,�завинтен�in�situ.�След�оздравява-
нето� на� присадката� от� модифицирана� съедини-
телна�тъкан,�тъканната�ложа�може�да�бъде�под-
готвена�за�овалните�мостови�тела.�Междинните�
елементи� –� мостовите� тела� (12� и� 22)� може� да�
изглеждат�твърде�дълги,�тъй�като�са�поставени�
на�1�до�1,5�мм�в�гингивата,�което�трябва�да�гаран-
тира�достатъчната�опора�на�тъканите.�в�края�на�
лечението�мостовото�тяло�ще�изглежда�сякаш�на�
практика�излиза�от�гингивата.�Профилът�на�изник-
ване�на�мостовото�тяло�не�е�много�различен�от�
този�в�една�естествена�ситуация�(сн.�35).

Процедура по сканиране  
на завинтения мост от  
циркониев оксид
След�зарастване�на�меките�тъкани,�оформените�
гингивални�зенити�и�псевдо-папилите�са�ясно�ви-

30

сн. 30�
временните�титаниеви�цилиндри�
са�завинтени�в�репликата.
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�3231

сн. 31 и 32�Завинтващият�се�мост�върху�импланти�от�рММА�със�залепени�титаниеви�цилиндри.

�3433

сн. 33 и 34�временният�мост�завинтен�върху�имплантите.

�35

сн. 35�Ситуацията�с�овалните�мостови�тела�отблизо.
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дими�(сн.�36�до�39).�те�са�плод�на�отличната�работа�
на� пародонтолога� проф.� Франс� Ламбер.� около�
шест� месеца� след� остеоинтеграцията� и� мату-

рирането�на�гингивата�може�да�се�продължи�със�
снемане� на� дигитален� отпечатък,� за� да� се� пре-
мине�към�следващата�фаза�на�изработването�на�

37

�39

36

38

�4140

сн. 36�Добре�оздравелите�меки�тъкани. сн. 37�Близкият�план�на�меките�тъкани�показва�значени-
ето�на�управлението�на�меките�тъкани.

сн. 38�Ясно�видими�са�псевдо-папилите,�които�са�резул-
тат�от�прецизната�работа�на�пародонтолога.

сн. 39 Достатъчното�пространство�за�създаване�на�
естетичен�резултат.

сн. 40�Скан�маркерите,�завинтени�върху�имплантите. сн. 41 Дигитализираният�работен�процес�в�този�момент�
изисква�намесата�на�интраорален�скенер.
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постоянното�възстановяване�(сн.�40�и�41).�интра-
оралните�скенери�са�една�от�най-успешните�нови�
технологии�в�денталната�медицина,�разработена�
в� помощ� на� денталните� лекари� за� създаване� на�
дигитални� отпечатъци� на� анатомията� на� зъба�
и� на� позицията� на� импланта,� както� и� за� форми-
ране�на�точни�изображения,�които�впоследствие�
ще� бъдат� анализирани� на� екрана� на� компютъра.�
Дигиталните�отпечатъци�предлагат�на�пациен-
тите� удобството� да� не� изпитват� неприятни�
усещания.� те� опростяват� клиничните� процедури�
за�лекуващия�и�позволяват�по-добра�комуникация�

със�зъботехника,�а�също�така�успешно�заместват�
конвенционалните�отпечатъчни�техники.

Следващата�стъпка�е�тази�на�зареждането�на�
STL�файловете�и�тяхното�трансформиране,�за�да�
могат�да�бъдат�изпратени�в�клиниката�принтира-
ните�3D�модели�(сн.�от�42�до�44).�Принтираните�
3D� модели� ще� бъдат� подготвени� за� сканиране.�
Аналозите�(сн.�45)�ще�бъдат�въведени�в�принтира-
ния�3D�модел,�който�има�отвори�за�тях�и�блокиращ�
механизъм�в�дъното�на�отворите�(сн.�46).�това�е�
един�сигурен�стоп-механизъм,�който�винаги�опре-
деля�правилна�и��автоматично�центрирана�пози-

4342

сн. 42 до 44 Дигиталният�отпечатък�е�готов�за�
изпращане�към�принтера�за�3D�печат.

сн. 45�репликата,�готова�за�
поставяне�в�принтирания�3D�модел.

44

45
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ция�на�поставяне.�Специфичните�инструменти�за�
всички�платформи�се�използват�за�фиксиране�на�
аналозите� в� тяхната� правилна� позиция� (сн.� 47� и�
48).�Дефинитивният�принтиран�3D�модел�със�сне-

маеми�меки�тъкани�(сн.�49)�бива�модифициран�със�
заоблена�фреза�с�цел�създаване�на�идеално�прос-
транство�с�форма�на�яйце�за�овалните�мостови�
тела,� и� за� да� се� формира� перфектна� поддръжка�

сн. 46 до 48 
Позиционираните�в�модела�аналози.

сн. 49�Принтираният�3D�модел�с�
добавена�гингивална�маска,�която�е�
еластична�и�снемаема.

сн. 50 Модифицираната�снемаема�
гингива,�за�създаване�на�овален�
профил�на�мостовото�тяло,�което�
ще�улесни�работния�процес.

47

49

46

48

50
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на�меките�тъкани,�постигайки�във�възможно�най-
добра�степен�едно�успешно�финално�възстановя-
ване�(сн.�50).�

Софтуерът�позволява�виртуално�проектиране�
и�позициониране�на�завинтващия�мост�върху�им-
планти� (сн.�51�и�52).�За�избягване�на�отчупвания�
и� загуба�на�транслуцентност�мостът�върху�им-
планти�е�изработен�от�полутранспарентен�цир-
кониев�оксид.�Букалната�или�лабиалната�част�на�
моста� е� индивидуално� стратифицирана� с� кера-

мика.�Палатиналната�част�е�предвидена�само�от�
цирконий�(сн.�53�и�54)�за�гарантиране�на�по-добра�
стабилност�и�за�избягване�на�отчупвания�на�кера-
миката,�особено�на�каниновата�защита.�Мостът�
върху�импланти�е�изработен�на�две�части�–�лява�
и�дясна�–�с�отвори�за�достъп�към�винтовете�(сн.�
55).� Палатиналната� част� и� оклузалните� повърх-
ности� са� изработени� от� чист� циркониев� оксид�
според�проекта�и�анатомичния�и�функционален�ди-
зайн.�това�позволява�планирането�на�достатъчна�

сн. 53 и 54�
Палатиналната�и�оклузалната�повърхност,�
изработени�от�чист�циркониев�оксид.

сн. 55�Мостовете�върху�импланти�-�фрезовани�и�
синтеровани�с�отвори�за�достъп�за�винтовете.

52

54

51

53

55

сн. 51 и 52�визуализация�на�екрана�на�циркониевия�мост�с�възможност�за�адаптация�на�формата�и�позицията.
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56

57

сн. 56 и 57�
изработените�от�циркониев�оксид�
палатинални�и�оклузални�повърхности.

сн. 58�
креативният�дизайн�
на�вестибуларните�
повърхности,�
който�допринася�за�
възприемането�на�
възстановяванията�
като�естествени.

58

дебелина�по�отношение�на�конекторите�и�избяг-
ване�на�отчупвания�(сн.�56�и�57).�За�създаване�на�
възможно�най-реалистично�естетично�възстано-

вяване�вестибуларните�повърхности�са�наслоени�
с�различни�маси�в�различни�слоеве�(сн.�58).

Превод: д-р Ива ДИМЧеВА

 Статията продължaва в бр. 3 на Зъботехническа лаборатория.
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