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дентална фотография

Фотографията се дефинира като 

изкуство или процес на създаване 

на изображения от действието 

на светлинната енергия, и в част-

ност на светлината върху чувст-

вителна повърхност (като филм или 

оптичес ки сензор).1 Първият успешен 

опит във фотографията е направен 

от Nicѓphore Niѓpce през 1816 г. От-

тогава фотография та е претърпяла 

множество революционни скокове в 

развитието си, като напоследък за-

почна да разчита на компютърно-ба-

зирани електронни цифрови апарати 

и стана по-достъпна след интегрира-

нето на камери в смартфоните.

Дигиталната фотография навлезе в 

различни области, в това число на нау-

ката, медицината, промишлеността, 

дизайна и изкуствата. В денталната 

сфера фотографията намира място 

в лечебното планиране, проследяване 

на лечението, документиране, ана-

лиз, комуникация, публикации, лекции 

и маркетинг; може да се използва и 

за художествени, застрахователни и 

юридически цели.2 Без значение за коя 

от изброените области става въпрос, 

винаги е необходима висококачест-

вена снимка.3

Мобилна дентална фотография: 
опростена техника за  
документиране и комуникация 

Prof. Louis Hardan

Резюме: Днес дигиталната (цифровата) фотография се е наложила 
като незаменим инструмент в различни области. В денталната 
медицина тя може да се използва по няколко начина, които да са 
ползотворни както за пациентите, така и за лекарите по дентална 
медицина. Висококачествените снимки позволяват ясно описание 
на една иначе абстрактна концепция. Развитието на камерите 
на мобилните телефони оказва голямо влияние върху цифровата 
фотография и нейната достъпност: сега могат лесно да се правят 
висококачествени снимки. Статията обяснява предимствата на 
камерите на смартфоните и приложението на концепцията Smile Lite 
Mobile Dental Photography. Освен това тя представя и приложението 
на тази концепция в денталната фотография при документирането 
на случаи, подпомагането на комуникацията със зъботехника и 
пациента. Мобилната дентална фотография не се ограничава само до 
денталната медицина, тя може да се използва и за художествени цели. 

Kлючови думи: комуникация, документация, смартфон,  
мобилна дентална фотография 
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издание на  

български език
а

анниие нна Много лекари по дентална медицина вече използ-
ват камерите на техните смартфони да докумен-
тират случаите си и да комуникират с тяхната 
лаборатория, тъй като нямат професионални 
фотоапарати. Лошото заснемане обаче може да 
компрометира качеството на денталната рабо-
та. Поради това е важно да знаем как правилно да 
използваме камерата на смартфона в контекста 
на клиничната дентална фотография. 

„Съблюдавайки това през 2012 г. стартирахме 
проекта за мобилна дентална фотография (МДФ/
MDP); искахме да намерим начин да направим доку-
ментирането лесно и финансово достъпно за 
всички лекари по дентална медицина и зъботехни-
ци, включително и за студентите. Дори и в болни-
ците тенденцията за използване на смартфони и 
безжични технологии се увеличава с цел осигурява-
не на висококачествени, финансово изгодни и 
подобрени като цяло здравни грижи. Успяхме да 
реализираме този проект и в тази книга ви пред-
ставяме протоколи за мобилна дентална фотогра-
фия, обхващащи всички области на денталната 
медицина." 

Луис Хардан 

Мобилната дентална фотография 
улеснява пътя към постигане на 
отлични естетични резултати, но 
зъболекарите и зъботехниците 
трябва да знаят как да я  
прилагат в практиките си.

Мнение: „Проф. Луис С. Хардан се присъедини към 
екипа на Style Italiano и всеки ден показваше 
любопитни и интересни неща свързани с опростена 
дентална фотография. Един ден той дойде при нас и 
каза: „Правенето на добра дентална снимка трябва да 
е толкова лесно и приятно, колкото да си направиш 
селфи.“ Интраоралните снимки, които ни показа, 
заснети с мобилния му телефон ни оставиха без дъх 
предвид всички усилия, обучения и средства, които 
бяхме вложили за закупуване на висококачествено 
фотографско оборудване!”
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възстановявания

Предистория
Момче на 11 години в добро здраво-

словно състояние посети клиниката 

ни след насочване. Момчето изрази 

притеснение относно нестабилни и 

неравни композитни възстановявания 

на централните максиларни резци. Зъ-

бите първоначално са описани с кла-

сически модел на моларно-инцизивна 

хипоминерализация с некавитирана, 

кафява лезия с хипоминерализация, 

локализирана на зъб 11 и зъб 21 - MI 

статус след неусложнена фрактура на 

емайла, вследствие на удар с метална 

бутилка с напитка (фиг. 1). Пациентът 

е със смесено съзъбие. Предложено 

е естетично лечение, включително 

възможност за предпротетично из-

белване, което бе отказано от роди-

телите, след като им бе обяснено, че 

вероятно и в бъдеще ще трябва да 

бъдат провеждани избелващи проце-

дури, тъй като продължава пробивът 

на останалите постоянни зъби, след 

което ще е налична цветова разлика. 

Избелването действа в посока нама-

ляване на хроматичните аспекти на 

хипоминерализираните лезии и едно-

временно с това повишава яркостта 

на фоновия цвят, намалявайки визуал-

ния контраст между лезията и зъба. 

Инфилтрацията с композит винаги 

е вариант при некавитирани хипо-

минерализирани лезии. Въпреки това, 

при остатъчен композит, покриващ 

зъбите, структурни дефицити от 

травма и наличието на хроматични 

участъци в зоната на богата орга-

нична хипоминерализация, е избран 

консервативен редуктивен подход, 

както за увеличаване на предвиди-

мостта на адхезивното свързване в 

тази зона, така и за визуално премах-

ване на лезията.

Лечение
Изборът на цвят се извършва преди 

прилагането на локален анестетик на 

базата на 18% бензокаин/ 2% тетра-

каин (Zap, Germiphene, Brantford, ON, Ка-

нада). Известно е, че дехидратация та 

намалява съдържанието на вода, 

което увеличава пропорционалното 

количество въздух в зъба, намалявайки 

индекса на пречупване от 1,33 (вода) 

до 1,00 (въздух), като по този начин 

се увеличава индексът на отражение, 

което води до повишаване на визуал-

ната яркост и опацитет (фиг. 2).  Из-

ползват се бутони за цвета на компо-

Естетична корекция след травма  
на резец с хипоминерализация

Dr. Clarence Tam

1
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протетика

Въведение 
Прилаганите техники в имплантоло-

гията играят значителна роля при 

лечението на частично или тотално 

обеззъбени пациенти.1,2 Първият ме-

тод на избор за лечение на изцяло 

обеззъбени пациенти е имплантната 

рехабилитация. Моде рната имплан-

тология цели да осигури комфорт на 

тотално обеззъбените пациенти с 

помощта на фиксирано протезиране. 

Тези пациенти вече са носили тотални 

снемаеми протези или са с протези, 

които са компрометирани. Съвремен-

ният пациент често смята фикси-

раното то тално протезиране върху 

импланти за единственото правилно 

ре  шение, което изпълнява всички ес-

тетични и социал ни изисквания, пре-

доставя комфорт, на  деж дност и по-

добър начин на живот.3 След анализ на 

различни клинични случаи нашият екип 

установи, че снемаемата имплантно 

поддържана протеза тип overdenture 

представ лява оптимално терапев-

тично решение, което може да бъде 

считано за първа опция по време на 

планирането на имплантното лече-

ние, особено когато лицевата есте-

тика е приоритет.4

В статията са представени ана-

томичните аспекти, включени в лице-

вата естетика и насоките за избор 

на фиксирана или снемаема протеза 

върху импланти при цялостно обеззъ-

бена горна челюст и частично обез-

зъбяване с остатъчно компромети-

рано съзъбие. Клинич ните процедури 

Избор на правилно протетично 
лечение при тотално обеззъбена 
горна челюст 

Dr. Luca Ortensi, Dr. Riccardo Stefani, Mr. Gianni Ortensi

Целта на настоящата статия е да анализира аспектите при избора 
на най-коректен имплантологичен лечебен план при пациенти с 
обеззъбена горна челюст. Авторите разглеждат критериите за 
избор на фиксирана протеза върху импланти и снемаеми протези 
тип overdenture. Фокусът е върху лицевата естетика, която се 
повлиява от различните протетични решения.
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