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ЦИРКОНИЕВА КОРОНА С 
ПОСЛОЙНО НАНЕСЕНА КЕРАМИКА, 

ЦИМЕНТИРАНА ВЪРХУ ИМПЛАНТ

ЕСТЕТИЧНИ ФАСЕТИ ОТ ФЕЛДШПАТНА 
КЕРАМИКА БЕЗ ПРЕПАРАЦИЯ

ХИСТО-АНАТОМИЧНА ВОСЪЧНА ТЕХНИКА 
ЗА ИМИТАЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЗАДНИ ЗЪБИ
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 NexxZr®
 T Multi

  

 Multifunctional esthetics. 
 Multiple indications.
› Предлага се в 20 цвята по VITA
› От единични възстановявания до  
 многосъставни мостови конструкции
› Равномерен цвят и опалесцентност

... it 's
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PrograMill® DRY
Професионално 
фрезоване на 
циркониев оксид

 15%
ОТСТЪПКА 

Стандартна цена  
73 040 лв. 

Специална пакетна цена 
62 084 лв. 

 1 x     PrograMill DRY    
 Milling System

          746260  (препоръчителна цена за брой - 54 831 лв.) 

 1 x     PrograMill CAM Set   incl. RFID четец
          691953  (препоръчителна цена за брой - 7 526.40 лв.) 

 1 x  PrograMill / PrograPrint  PC
          691691  (препоръчителна цена за брой - 3 028.20 лв.) 

 1 x  Monitor  widescreen
          697508  (препоръчителна цена за брой - 594.86 лв.) 

 1 x  PrograMill Suction Unit   110–240 V
          689973  (препоръчителна цена за брой - 6 046.60 лв.) 

 1 x  Control cable PrograMill DRY   
          748019  (препоръчителна цена за брой - 154.84 лв.) 

 2 x  PrograMill tool yellow,  1 pc. each 
          748040 = 2.5c for PM DRY
  748039 =  1.0c for PM DRY
  (препоръчителна цена за брой - 140.63 лв.) 

 1 x     PrograMill tool yellow 
          748041 = 0.7 for PM DRY
  (препоръчителна цена за брой - 79.48 лв.) 

 1 x PrograMill tool yellow 
          748037 = 0.3 for PM DRY 
  (препоръчителна цена за брой - 128.38 лв.) 

 2 x    PrograMill tool green,  1 бр. всяка
          748046 =  2.5 for PM DRY
  748045 =  1.0 for PM DRY
  (препоръчителна цена за брой - 79.48 лв.) 

 2 x   PrograMill tool green,  1 бр. всяка
          748044 =  0.7 for PM DRY
  748050 = f1.5 for PM DRY
  (препоръчителна цена за брой - 106.04 лв.) 

Обработка на поръчката само чрез контакт с търговски представител на Ivoclar Vivadent.

75585

ivoclar.com

Всички посочени цени са препоръчителни цени за продажба на дребно и не включват ДДС, възможно е да са допуснати грешки или цените да претърпят промяна. Офертите са 
валидни до 31.07.2022 г. или до изчерпване на складовите наличности. Тази оферта не може да бъде в комбинация с отделни промоции. Поръчката и следователно Вашите данни 
ще бъдат препратени на избрания от Вас дилър. Вашата поръчка е задължителна само след сключване на договор с дилъра, на цени и условия, договорени между Вас и дилъра. 
Специалните оферти се предлагат само от съответните участващи дилъри. Ivoclar Vivadent AG Schaan обработва вашите лични данни за обслужване на клиенти, обработка на 
поръчки и маркетингови цели в рамките на собственте си обичайни бизнес дейности, ако е необходимо, в сътрудничество със своите дъщерни дружества (на разположение на 
http://www.ivoclarvivadent.com/ group). Имате право да възразявате срещу тази обработка по всяко време като се свържете с dataprotection.schaan@ivoclarvivadent. com. В случай на 
възражение вашите лични данни ще бъдат изтрити, освен ако не е предвидено по закон да бъдат съхранявани след този момент. 

Валидност на офертата от януари 2022 г. до края на декември 2022 г.
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Уважаеми читатели,

Вие държите в ръцете си 1-ви брой за 2022 год. на 
списание „Зъботехническа лаборатория”, издание на фирма Инфодент – БГ ООД. 

Списанието е от 2015 год. и се разпространяваше по абонамент. През 2020 и 2021 год. то бе орган 
на Българска асоциация на зъботехниците, но поради различия във вижданията относно структурата и 
разпространението на списанието, фирма Инфодент – БГ ще продължи да издава и разпространява 
БЕЗПЛАТНО списанието до всички зъботехници като свое независимо издание. 

Списанието ще запознава аудиторията с новостите в зъботехниката, ще публикува статии на 
водещи зъботехници от цял свят с лабораторни техники и протоколи. Статиите ще са преводни 
с фокус върху екипната работа, дигиталните и аналогови технологии.

Световните зъботехнически събития ще са горещи точки в изданието, защото ние вярваме, че 
Вие заслужавате да сте максимално информирани.

За гл. редактор на списанието поканихме проф. Стефан Иванов, който завършва зъботехника и 
работи известно време като зъботехник в гр. Харманли. След това завършва стоматология и 
придобива специалност по ортопедична стоматология. Дългогодишен преподавател във 
Факултета по дентална медицина в гр. Пловдив. Автор на учебника „Материалознание за зъботехници” 
и съавтор на книгата „Гъвкави пластмаси”. Научната му дейност се допълва с 89 публикации, 
няколко монографии, 18 рационализации и 2 изобретения. 

Отговорен редактор е Димитър Шереметски, собственик на зъботехническа лаборатория.

В ред. колегията са също и Атанас Тодоров, Емил Николов, д-р Елена Василева, Илия Донев, 
Мария Дочева, Alberto Battistelli и Claudio Nannini.

Очакваме вашите предложения за съдържанието на списанието на редакционния имейл 
zab_lab@infodent.bg. Пишете ни, за вашите интереси, за да сме Ви максимално полезни и 
да превърнем заедно сп. „Зъботехническа лаборатория” в полезно четиво, което допринася 
за повишаване на вашите знания! 

Ние вярваме във ВАС! Доверете ни се и ВИЕ!

Пожелаваме Ви много здраве и професионални успехи! 

 Екипът на списание „Зъботехническа лаборатория” 

Галя НАЧЕВА 
управител на 

фирма Инфодент - БГ



НА ФОКУС

 ПРОГРАМА 

09:00 – 10:30 ч.  д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини 
 Синергия - функция - естетика!
 Може ли да бъде лесно?

10:30 – 11:00 ч. кафе пауза  

11:00 – 13:00 ч. доц. Марко Яковац и Драган Столика 
 Дигитален протокол за минимално- 
 инвазивна дентална медицина. 

13:00 – 14:00 ч. обедна почивка 

14:00 – 15:30 ч. Ваник Кауфман 
 Оптимизирани дигитални протоколи 
 за работа с цирконий. 

15:30 – 16:00 ч. кафе пауза 

16:00 – 18:00 ч.  Дентална фотография.

ТАКСА УЧАСТИЕ: 

390 .
за заплатилите 

до 26.04.2022 г.

350 .
на човек за екип 

зъболекар - зъботехник 

до 26.04.2022 г.

420 .
след 26.04.2022 г.

4  2022 .,

,

РЕГИСТРАЦИЯ 

www.infodent.bg

ТЕЛ.: 02 963 45 43, 0899 103 913
WWW.INFODENT.BG

ОРГАНИЗАТОР: 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

1. В офиса на фирма Инфодент: 
София, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, офис 4

2. С банков превод: 
IBAN: BG62PRCB92301034418918 
BIC: PRCBBGSF; ПроКредит Банк; 
за Инфодент ООД

За да се постигнат 
предсказуеми естетични и 
функционални протетични 

резултати, специалистите, 
участващи в изработването

 на лечебния план и в лечението 
трябва да говорят на един и 

същ професионален език.
Фирма Инфодент от доста 

години се стреми към 
организиране на събития, 
включващи екипи от лекар 

по дентална медицина 
и зъботехник, защото 

вярваме, че това е пътят 
към съвременната дентална 

медицина, която предоставя на 
пациента качествено лечение.   



09:00 – 10:30 ч.  ЛЕКЦИЯ: д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС  
По време на курса ще се изработи диагностичен моделаж на фронтална група зъби за функ-
ционален и естетичен анализ и изработване на мокъп.

Чрез използването на снимки на пациентa и точен естетичен анализ ще бъде направен 
ПРОЕКТ за получаване на оптимални пропорционални форми, идеални параболи и правилни 
зъбни оси.

Всичко това е от основно значение за изработването на окончателните конструкции с 
гаранция за получаване на предвидими резултати с минимално инвазивни, калибрирани пре-
парации.

В допълнение, мокъпът е от фундаментално значение за приемането на терапията от 
страна на пациента, тъй като той предварително визуализира крайния резултат в устната 
кухина, преди да е направена каквато и да е инвазивна процедура на пациента.

11:30 – 13:00 ч.  Въведение  
Изработване на естетически анализ за извършване на естетическо 
и функционално моделиране по оптимален начин.
1/ Оценка на формите и златната пропорция.
2/ Анализ на зъбните дъги и зенита.
3/ Проверка на зъбните оси и евентуалната им промяна.
4/ Снимки на пациента. Какви снимки са необходими за 

изработването на диагностичен восъчен моделаж?

13:00 – 14:00 ч.  обедна почивка 

14.00 – 20.00 ч. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 
1/ Восъчен моделаж на фронтална група зъби от лектора 

(водещият ще предостави моделите, за да даде повече време 
на участниците за изпълнение на практическата част). 

2/ Изработка на шините и на мокъпа.
3/ Видео демонстрация и оценяване на реални случаи. 

Трансфер на диагностичния восъчен моделаж в предварителни провизори. 
Изработка на ДЖИГ за монтиране на провизорите в устната кухина. 

4/ Функционален анализ и значението на използването на артикулатор.
5/ Оценяване на изработените конструкции.
6/ Дискусия.

еме

9МЕСТА 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

КЛАУДИО НАНИНИ 
е собственик на зъботехническа 
лаборатория в Модена. Участва 

в редакционните колегии на 
списанията "dental dialogue", 

"Quintessenza Odontotecnica" и 
"Зъботехническа лаборатория". 
Лектор е на редица национални 

и интернационални конгреси. 
Съавтор е на книгата 
"Тотално протезиране 

по метода на Славичек". 
Автор е на книгата 

"ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИЯ: 
Методологии за дентални 
клиники и зъботехнически 

лаборатории". Съвсем скоро 
излезе и книгата му с 

д-р Ломбардо и д-р Прандела  
"Функционална и естетична 

рехабилитация на изтрити зъби.
 Повдигане на захапката."

– електронно издание. 
Клаудио Нанини има дългогодишен 
опит и води практически курсове 
и лекции за зъботехници и лекари 

по дентална медицина не само 
в Италия, но и в цял свят. 

ЕДНОДНЕВЕН 
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 
с КЛАУДИО НАНИНИ

в рамките на Колоквиум за 
зъболекари и зъботехници 

4  2022 .

ЦЕНА: 1 150 .

ПЛАЩАНЕ 
с банков превод: 
BG62PRCB92301034418918 
BIC: PRCBBGSF 
ПроКредит Банк 
за Инфодент ООД

ТЕЛ.: 02 963 45 43, 0899 103 913  WWW.INFODENT.BG

ОРГАНИЗАТОР: 
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Dr. Giomaria 
CABRAS

Roberto LOI

Циркониева корона с послойно нанесена 
керамика, циментирана върху имплант
ДОКЛАД НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Д-р Cabras и зъботехникът Roberto Loi представят протокол 
за изработване на циркониева корона с послойно нанесена керамика и 
поставянето є върху имплант с помощта на B.O.P.T. Случаят включва 
много лабораторно време и щателно детайлизиране на естетиката.

АКЦЕНТИ

В тази статия е представен прото-
кол за заместване на зъб 16 с имплант 
Prama, индивидуализиран абътмънт и 
циментирана циркониева корона.

Пациентката е 45-годишна в добро 
здраве, чийто зъб 16 е екстрахиран 
преди 3 години поради вертикална фрак-
тура. В момента е налична резорбция и 
се налага повдигане на пода на макси-
ларния синус във връзка с поставяне на 
имплант Prama (4,25 mm x 10 mm). Че-
тири месеца след поставянето на им-
планта с помощта на B.O.P.T (Biologically 
Oriented Preparation Technique - Биоло-
гично ориентирана препарационна тех-
ника) е потвърдено наличието на осте-
оинтеграция (сн. 1). Взет е отпечатък 
със затворена лъжица с тестоподобна 

1

сн. 1 Потвърждаване на остеоин-
теграцията.



88 2022, брой 1

ПРОТЕТИКА

сн. 2 Отпечатъкът с поставеното отпечатъчно кепе

сн. 3 и 4 …близък план.

сн. 5 Моделът с имплантния аналог

сн. 6 … близък план.

сн. 7 Включване на модела на горна челюст в артикулатор.

сн. 8 Включване в артикулатор на модела на долна челюст с 
добавена плътност на гипса.

сн. 9 Моделът с поставения индивидуализиран 
отлят абътмънт

2

3 4

5 6

7 8 9
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и коректурна маса от адитивен силикон Flextime 
(Kulzer). Отпечатъкът от адитивен силикон се 
дезинфекцира чрез потапяне в 3% водороден пе-
роксид, за да се елиминират всички остатъци от 
кръв и след това се изплаква с дестилирана вода, 
примесена с гипс, за да се намали повърхност-
ното напрежение. Следва интензивно изплакване 
под течаща вода. След поставянето на отпеча-
тъчното кепе в отпечатъка (сн. 2 до 4), аналогът 
на импланта се фиксира към него и моделите се 
отливат с помощта на гипс T6 от Techim Group 
(сн. 5 и 6).

Моделите се изрязват в основата и се включ-
ват в артикулатор с цел ретенция. Процесът се 
извършва на три етапа, за да се противодейства 
на разширяването при втвърдяване на артикула-
ционния гипс. Първият етап включва монтиране 
на горночелюстния модел (сн. 7). Вторият етап 
започва след 5-6 часа, като долночелюстният 
модел е позициониран спрямо горночелюстния 
с помощта на трансфери за регистрация на 
захапката. Монтираните модели се задържат 
в артикулатора с големи ластици и след това 
се включват с помощта на гипс Whip Mix (сн. 8). 
Третият етап се извършва на следващия ден с 
добавяне на минимално количество гипс, където 
е необходимо.

Изработване на 
възстановяването
След като индивидуализираният отлят абът-
мънт е затегнат ръчно с шестограмна от-
вертка към имплантния аналог (сн. 9 и 10), висо-
чината на гингивалния ръб се маркира с молив 
(сн. 11), а след това се маркира върху индивиду-
ализирания отлят абътмънт със скалпел (сн. 12). 
Гипсът около аналога на импланта се радира, за 
да се създаде по-естетичен и хигиеничен про-
фил на изникване на изработваната корона. Вто-
рият имплантен аналог се използва като държач 
при нанасяне на материала Duralay за формиране 
на индивидуализирания абътмънт за отливане 
(сн. 13 до 16) с антиротационни функции. Това 
прави бъдещата диагностична коронка от во-

10

12

11

сн. 10 ...близък план.

сн. 11 Маркиране на гингивалната височина с молив.

сн. 12 Маркиране на гингивалната височина върху 
индивидуално отлетия абътмънт със скалпел.
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13

15

20

17

сн. 13 Поставяне на пластмасата. сн. 14 По-нататъшно изграждане с Duralay

14

16

18

сн. 15 ...близък план. сн. 16 Завършеният профил.

сн. 17 Отлетият абътмънт.

сн. 18 и 19 Послойно изградената корона, 
поставена върху абътмънта.

сн. 20 Използвани са 4 флакончета Stain 
Universal на HeraCeram (Kulzer).

19
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съчен моделаж по-стабилна при поставяне и 
изваждане от индивидуализирания отливащ се 
абътмънт. На профила от Duralay се поставят 
отливни щифтове, опакова се и се отлива от 
златна сплав, освобождава се, ажустира се и 
се завършва с конвенционалните лабораторни 
техники (сн. 17). Върху индивидуализирания абът-
мънт се създава диагностична восъчна корона. 
Восъчният моделаж се сканира и след това сe 
фрезова циркониева корона, която се завършва 
послойно с керамиката Heraceram Zirconia (Kulzer). 

С материала Stain Universal (Kulzer) се кори-
гира цветът по повърхността на короната и се 
пресъздават подробности за охарактеризира-
нето є. По-конкретно са използвани цветовете 
Maroon, Corn, White и EN Pearl (сн. 20). В церви-

калната област се нанася Sunset. Бялото се на-
нася от среднaта област на зъбa чак до върха на 
зъбния туберкул, и след това върху оклузалната 
повърхност. Оклузалното охарактеризиране се 
осъществява с EN Pearl, а след това с Blue, за да 
се получи дълбока фисура.

Изпичане се прави на всеки етап (сн. 21) със 
следните настройки:
• 5 минути време за сушене;
• 650°C температура на предварително сушене;
• 50°C скорост на загряване;
• 910°С висока температура;
• 25 минути време за изпичане.

Окончателната полирана корона се поставя 
върху модела за проверка на прилягането, оклу-
зията, контактите и естетиката (сн. 22 до 27). 

21

сн. 21 След първото изпичане. сн. 22 Проверка на медиалните и дисталните контакти…

22

23 24 25

сн. 23 Положителните контакти в близък план. сн. 24 и 25 Окончателната корона в различни проекции.
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Готовата конструкция се циментира интрао-
рално с конвенционалните процедури за цимен-
тиране (сн. 28 и 29). 

Представеният в статията случай изисква 
много лабораторно време, но постигнатите ес-
тетични и функционални резултати оправдават 
вложения труд (сн. 30 до 32). 

26 27

сн. 26 и 27 Последен оглед на короната извън модела.

28 29

30

сн. 28 Интраорална проба.

сн. 29 Циментиране.

сн. 30 Фронтален изглед.

сн. 31 и 32 Резултатът след една седмица.

31

32
Превод: д-р Ана Костова



• Индивидуализиране и възпроизвеждане на ефекти 
(напр. eмайлови пукнатини).

• Модифициране на стандартния цвят по отношение 
на нюанс и степен на яркост.

• Характеризиране на цвета в цервикалната зона.
• Оцветяване на дентинови и инцизални зони при 

монохромни конструкции, прес реставрации и 
монолитни циркониеви конструкции.

455.00Промоции 
Heraceram Stains Universal

Универсалните боички са силно флуоресцентни

 1606, . „ “ 20 
: 02 952 32 01, 02 953 15 80 

02 443 55 31, 0886 229762, 0888 519 790
caris@carisbg.com; o   ce@carisbg.com
www.carisbg.com 

595.00
Стартов сет 

Zirkonia 750
Стартов сет:

HC-Zirkonia 750 adhesive 2 ml 

HC-Zirkonia 750 Chroma Dentine CDA3, 20 g 

HC-Zirkonia 750 Chroma Dentine CDA3,5 20 g 

HC-Zirkonia 750 Dentine DA2, 20 g 

HC-Zirkonia 750 Dentine DA3, 20 g 

HC-Zirkonia 750 Dentine DA3,5 20 g 

HC-Zirkonia 750 Incisal S1, 20 g 

HC-Zirkonia 750 Incisal S2, 20 g 

HC-Zirkonia 750 Transpa TC, 20 g 

HeraCeram Glaze universal, 2 ml 

HeraCeram Modelling Liquid ML, 25 ml 

HeraCeram Stain Liquid univers. SLU, 2 ml

 Hera Ceram Zirkonia 750:

• Eдна керамика за Zr диоксид и 
LiSi /литиев дисиликат/;

• Стабилизирана левцитна структура 
(SLS), запазва КТР на керамиката 
и след много изпичания, сигурна 
защита срещу счупване;

• Силно флуоресцентен адхезив - 
за подобрена химична връзка;

• Най-висока естетика с малък брой 
керамични маси - изключително 
фино смлени по нова технология;

• Минимално свиване.



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

Цените са с ДДС. 
Промоцията важи до края на месец април или до изчерпване на количествата (5 бр.).

ПРОМОЦИЯ

ОФИЦИАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

цена: 53 000 лв. 

 48 900 лв. 

+
А51

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- 5-осна суха милинг машина UPCERA A51
- САМ софтуер MillBox
- аспирация
- 1 година гаранция
- доставка, монтаж и обучение на място в лабораторията
- 1 година безплатен съпорт
- сервиз и обслужване в България

+ ПОДАРЪК:
 6 бр. циркониеви диска Explore -

3 бр. Esthetic/ 3 бр. Functional
 1 сет Realism - 

течна керамика за оцветяване и глазиране 
(5 базови, 14 допълнителни + 2 pink + 2 глазури)
1 комплект фрези (6 бр. Zr, PMMA, wax)

CAD CAM рeшeния 
за малки и средни лаборатории



ZIRKONZAHN FRESCO CERAMICS 

Zirkonzahn Worldwide  –  T +39 0474 066 680  –  info@zirkonzahn.com  –  www.zirkonzahn.com

FRESCO ESSENTIAL SET

Fresco Enamel Transpa Orange
u Fresco Enamel Transpa Grey

ZIRKONZAHN FRESCO CERAMICS 

ДЕНТА ЛИМАР ООД

за повече информация GSM: 0878 697700 Маринова; е-mail: zx27@dir.bg;  dentalimar@abv.bg 

НОВА КЕРАМИКА ЗА ГИНГИВА И ФАСЕТИРАНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ЗЪБНИ ПОВЪРХНОСТИ

Монолитните и редуцираните циркониеви конструкции могат бързо и лесно да бъдат моделирани в областта на 
гингивата и вестибуларните зъбни повърхности с новите керамични пасти Fresco Gingiva и Fresco Enamel.

Характеризирането с глазури, особено в гингивалната област, вече не е необходимо, тъй като естественото 
възпроизвеждане на тъканите може да се постигне чрез нанасяне на керамичните пасти.

В сравнение с конвенционалната керамика, фреско пастите остават влажни за по-дълго време и могат да се 
моделират в продължение на няколко часа.

Консистенцията на пастите може да бъде допълнително персонализирана чрез добавяне на двете смесващи течности 
Fresco Liquid и Fresco Gel. Поради високата си първична плътност, пастите имат много малко свиване. Това означава, 
че един работен цикъл на изпичане е достатъчен, за да се завърши формата на зъба и гингивата с Fresco керамиката. 

Циркониевите структури с различни размери могат да бъдат изпичани едновременно. Параметрите като време на 
задържане и/или температура не трябва да се променят. Стъпките за повишаване и понижаване на температурата 
са единствените, които трябва да се адаптират, тъй като те са пряко свързани с размера и масата на 
циркониевите конструкции.

При необходимост от корекции се използват същите параметри. Това означава, че с много лесен но ефикасен процес на 
изпичане могат да се постигнат стабилни резултати.

ГЛЕДАЙТЕ ВИДЕОТО!

Пълна реставрация върху титаниева опора, изработени с Prettau® 3 Dispersive® цирконий, наслоен с Fresco Gingiva и Fresco Enamel.

НОВО!

ПО ИЗБОР:
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Зъботехник 

Габриеле Амос МАЙНЕТИ 

След дипломирането си той 

веднага започва да гради 

кариерата си. През годините 

задълбочава знанията си в 

областта на естетиката. В 

Германия специализира морфология 

по метода "Carving" от японската 

школа "Osaka Ceramic". Въпреки 

младата си възраст, той е 

член на няколко асоциации. През 

2018 г. получава сертификат за 

преподавателския си принос и 

става международен ментор в 

университета на Индийската 

академия "Smile Carve Academy for 

Dentistry&Facial Aesthetics". 

Д-р Диего СПРЕАФИКО 
завършва с отличие Миланския 

университет през 2004 г. Веднага 

след това посещава множество 

курсове. Има публикации в 

международни списания в 

областта на адхезивната 

дентална медицина. 

Естетични фасети от фелдшпатна 
керамика без препарация

Зъботехник Gabriele Amos Mainetti и д-р Diego Spreafico

Пациентката е жена на 47 години, която е неудовлетворена от естетиката 
на усмивката си. Тя не харесва цвета на зъбите си и лекото вестибуло-
палатинално разместване на горните централни резци. При снемане на 
анамнезата пациентката съобщи, че е правила професионално и домашно 
избелване, но очакваният резултат не е постигнат. Прегледът показа добра 
хигиена и здраво съзъбие без реставрации в горните фронтални сегменти. 

1 2
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3

4

5

6

Съобразявайки се с посоченото по-горе, както и 
с желанието на пациентката, екипът взе реше-
ние да предложи минимално-инвазивно лечение1, 
а именно възстановявания с non-prep фасети от 
фелдшпатна керамика от 14 до 24.

За анализ на случая се вземат алгинатни от-
печатъци и се правят интра- и екстраорални 
снимки (сн. 1 до 3). Цветът се определя предва-
рително със скала Vita и персонализирана скала 
(сн. 4 до 6).

По време на второто посещение се изра-
ботва мокъп за предварителна визуализация на 
окончателната форма на възстановявания та, 
зъбните обеми и линията на усмивката.2 В този
случай е използван индиректен мокъп (сн. 5), 
който е направен в лабораторията чрез пре-
минаване през диагностичен восъчен моделаж. 
След това е определен правилният цвят на 
окончателните възстановявания с помощта на
персонализиран водач за цвета (сн. 6) и предва-
рително наслояване на керамиката (сн. 7 и 8). 
За да се получи оптимално крайно наслояване, 
в лабораторията е извършено наслояване на 
емайлови и дентинови маси, които са избрани и 
оценени с помощта на първоначалните интрао-
рални снимки и цветни скали.

Горният поливинилсилоксанов отпечатък се 
взема с индивидуална отпечатъчна лъжица с ди-
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гитална техника (сн. 9) и с едноетапна 
двуфазна отпечатъчна техника (сн. 10).3 
Лицевата дъга се използва за правилна 
ориентация на горната челюст в прос-
транството и за прецизно определяне на 
линията на усмивката (сн. 11).4

В лабораторията се отлива силико-
нов модел (сн. 12 и 13). След изтичане на 
необходимото време за втвърдяване, 
отпечатъкът се отстранява и моделът 
се разрязва за отделяне на елементите 
(сн. 14 и 15). Елементите се изрязват, за-
вършват се и се репозиционират в отпе-
чатъка (сн. 16 до 19), след което се отлива 
нов модел от смола, така че да се получи 
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моделът на Гелер (сн. 20 и 21). Следващата фаза 
включва поставяне на модела в лицевата дъга 
и включването му в артикулатор (сн. 22 и 23). 

Зъбите се позиционират за дублиране (сн. 24 и 
25) и се извършва процесът на дублиране на еле-
ментите от огнеупорен материал. Проверката 

20 21

22 23

24 25
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на правилната позиция и прецизност между зъ-
бите в смолата и огнеупорния материал е задъл-
жителна (сн. 26), след което послойно се нанася 
керамиката (сн. 27 и 28). След финализиране на 
фасетите се нанася повърхностен маркер за ви-
зуална проверка на повърхностната текстура и 
ъгловите линии (сн. 29 до 31). Фасетите се отде-
лят от огнеупорния материал и се финализират 
(сн. 33 до 36).

26 27 28

29

31

30

сн. 32 
Дебелина на фасетата.

32

33
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Преди да се пристъпи към окончателното ци-
ментиране, фасетите се тестват в устата на 
пациента, за да се оцени прилягането им и да се 
визуализира крайният резултат. Използването 
на пасти “try in” е от основно значение при опре-

делянето на правилния цвят на цимента, който 
ще се използва. В този случай е избран светъл 
нюанс със среден опацитет, за да се увеличи спо-
собността за маскиране на несъответствията, 
произтичащи от подлежащите зъби. Окончател-

34 35

36 37

38 39 40 41 42
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ното циментиране на фасетите се извършва 
след като пациентът одобри крайния резултат. 

Важно е да се спази протоколът, който за-
почва с ецване на зъбния емайл с 37% ортофо-
сфорна киселина за 20 секунди.5 След това се 
нанася еднокомпонентен бонд, втрива се в про-
дължение на 15 секунди според инструкциите на 
производителя.

Повърхностите на фелдшпатните фасети се 
обработват по следния протокол: започва се с 
подсушаване и вътрешно почистване на фасе-
тите (сн. 38), след което вътрешните повърх-
ности на керамиката се ецват с 9% флуороводо-
родна киселина за 2 минути (сн. 39). Изплакват 
се под течаща вода и се подсушават със струя 
въздух; след което се извършва неутрализация 
за 5 минути (сн. 40). След необходимото време 
на действие се изплакват обилно и се подсу-
шават със струя въздух. След това се нанася 
силан, оставя се да се изпари за 1 минута и се 
поставя бондът съгласно инструкциите на про-
изводителя (сн. 41). Накрая върху вътрешната 
повърхност на фасетата се нанася фотополиме-
ризиращ цимент. Композитният, фотополимери-
зиращ цимент се нанася върху вътрешната по-
върхност на фасетата преди позиционирането 
є върху предварително подготвения зъб (сн. 42).

Отстраняването на излишния цимент и окон-
чателното завършване се извършват с помощ та 
на кюрети и абразивни ленти.

43 44

45

cн. 43 до 45 Позициониране с try-in.

46
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47 48 49

cн. 47 и 48 Началната ситуация. cн. 49 Завършеният случай.

50 51

52
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occlusió spray
75 ml, зелен

цена: 20 ЛВ.

Ексклузивен вносител за България DENTACOM - 
София, тел.: 0888 76 91 30 – Рангелов



 ОПАКОВЪЧНИ МАСИ       СИ       

-7%
1

WIROVEST
400 гр., 1 кашон - 45 бр. 

Редовна цена: 290 лв.

BELLAVEST SH, 160 гр., 1 кашон - 80 бр. 

Редовна цена: 198 лв.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС. OФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА.

 МАГАЗИН - София 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 89, блок 112 (до бившия хотел Плиска)
ЗА ЗАЯВКИ:  0893 307 130 (viber/watsapp)   offi  ce@veamed.bg 

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН: WWW.VEAMED.BG

WWW.VEAMED.BG

Зъботехнически материали 
и косумативи на фирма 
от официалния вносител за България 

 ЗЪБНИ ГАРНИТУРИ на ЕRAYLAR      ЗЪБНИ ГАРНИТУРИ на ЕRA

-10%
5 .

ERAY 
Висококачествени 
ДВУСЛОЙНИ акрилни зъби. 
Oпаковка: 1 гарнитура с 28 зъба

Редовна цена: 780 лв.

ERAY DELUX 
Висококачествени 

ТРИСЛОЙНИ акрилни зъби. 
Oпаковка: 1 гарнитура с 28 зъба

Редовна цена: 1200 лв.



Двудневен майсторски клас с Рудигер НОЙГЕБАУЕР на тема: 
ПОСЛОЙНА ТЕХНИКА ЗА НАНАСЯНЕ на Heraceram Zirkonia 750 

И РЕСТАВРАЦИЯ НА ГИНГИВАТА.

20-21 МАЙ 2022 Г. 

Събитието се организира от 
Карис М със съдействието на Kulzer Dental 
и е част от богата програма от събития по повод 

30 години Kulzer в България.

TEMA: Розова естетика в неподвижното протезиране-ключов момент в постигане на най-висока натурална естетика.

 Възстановяване на естетиката на папилата на зъбите във фронта – избор на цвят, форма, контур.

 Ще се работи върху 6-членен фронтален мост с използване на специалните маси от системите 

 Heraceram Matrix и Navigator и компенсиране на рецесията в гингивата върху четирите фронтални зъба 

 с гингивалните маси на Heraceram Zirkonia 750.

 1606, . „ “ 20 
: 02 952 32 01, 02 953 15 80 

02 443 55 31, 0886 229762, 0888 519 790
caris@carisbg.com; o   ce@carisbg.com
www.carisbg.com 

21 МАЙ 2022 г. – ПРОГРАМА 2-РИ ДЕН

9.30 – 17.30 ч. Продължение на майсторския курс: 

Послойна техника за нанасяне на 

Heraceram 750 и възстановяване на гингива. 

13.30 – 14.30 ч. – обедна почивка

14.30 ч. Курсът ще завърши с индивидуален анализ 

на работата на всеки участник стъпка по стъпка.

20 МАЙ 2022 г. – ПРОГРАМА 1-ВИ ДЕН

9:30 – 18:00 ч. Майсторски курс 

Послойна техника за нанасяне на Heraceram 750 и 

възстановяване на гингива. Работа върху 6-членен 

фронтален мост с използване на специалните маси 

от системите на Matrix и Navigator. Компенсиране на 

рецесията в гингивата върху четирите фронтални зъба 

с гингивалните маси на Heraceram Zirkonia 750.

/Heraceram 750 предлага 8 прахообразни и 3 пастообразни гингиви/

Водещ на курса: 

Рудигер НОЙГЕБАУЕР, 
майстор-зъботехник 

Роден e 1965 г. През 1986 г. завършва Политехническия 
факултет за зъботехника в Дюселдорф. Има собствена 
лаборатория Dentalmaia в Порто, Португалия. 
Специалист по Протетична дентална медицина и 
имплантология. Международен лектор с публикации 
в специализирани списания. Член и инструктор на 
‘‘Heraceram academy’’ и демонстратор на Kulzer за 
практически курсове – керамика. От 2011 година е 
вицепрезидент на Португалската организация по 
естетична дентална медицина. 

ЦЕНАТА ЗА 2-ДНЕВНИЯ КУРС - 950 лв. 

Курсът е много интензивен и е за ограничен брой участници.

и 

нен 

маси 

 

 

 

 



2929

ПРОТЕТИКА

Нико СКУИЧАРИНИ 

През 2010 г. завършва в Бари 

зъботехника в IPSIA L. Santarella. 

От 2010 до 2015 г. работи в 

зъботехническа лаборатория в 

Гравина. От 2016 г. е служител 

в лабораторията Dentaltechnik 

Christ GmbH, Германия. 

Фокусът на работата му е върху 

морфологията и естетиката. 

Саша ХАЙН 

завършва зъботехника през 1997 г.

в Бад Ворисхофен, Германия. 

През 2000 г. посещава колежа 

в Итабашику, Токио в Япония. 

По-късно работи в Обединените 

арабски емирства. През 2004 - 

2005 г. завършва магистърска 

школа във Фрайбург, Германия. 

През 2007 г. е приет в групата 

за орален дизайн на Вили Гелер. 

От 2010 г. е член на 

Международната група за 

биоемулация, която в момента 

председателства заедно с 

д-р Хавиер Тапия.

Хисто-анатомична восъчна техника за 
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Научните изследвания през последните 17 години доведоха до множество 
технологични иновации, които направиха революция в традиционните произ-
водствени процеси в лабораториите и денталните кабинети. Въпреки това, 
атрактивните възможности, предлагани от съвременната CAD/CAM техно-
логия, не могат да изместят ценните ръчни умения.
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Целта на тази статия е да представи пред 
колегите и бъдещите зъботехници визия за хисто-
анатомичен восъчен моделаж, който да имитира 
естествения зъб.

Въведение 
Преди около десет години биогенеричната оклу-
зална повърхност бе използвана за първи път, за 
да положи основата на математическото описа-
ние на естествената оклузална морфология. Този 
подход се основава на анализа на хиляди здрави 
зъбни повърхности и на обективни алгоритмични 
закони.1

Следователно направеното описание не зависи 
от каквито и да било специфични познания на екс-
перти, поради което може да включва всички ва-
лидни преди това оклузални концепции.2

Благодарение на непрекъснатото развитие на 
тази иновативна техника, днес могат да се съз-
дават с малко наличен опит функционални зъбни 
възстановявания с правилна морфология.3 Въпреки, 
че това развитие представлява крачка напред за 
зъботехниката, трябва да се внимава и да не се 
пренебрегва ръчното моделиране на зъби от во-
сък, което е оригинално и прецизно в детайлите. 
Все още, за да се завършат CAD/CAM възстано-
вяванията по отношение на цвят и морфология 
се изисква висока степен на ръчно ноу-хау. Техни-
ката на гнатологичния восъчен моделаж предлага 
възможност за придобиване на основни морфоло-
гични знания. Въпреки това, когато става въпрос 
за възстановяване на цвета на зъба, от значение 
е не само познаването на външната част на зъба, 
но и триизмерната и топографска структура на 
хисто-анатомичния комплекс на естествения зъб, 
тъй като това има решаващо влияние върху оп-
тичните свойства.3

Исторически преглед
Усилията за по-добро разбиране на морфологията 
и преди всичко на функционалните връзки на ес-
тественото съзъбие датират от края на 60-те 
години на миналия век.4,5 След първите статични 

резултати, следващите 20 години се характери-
зират с точна регистрация и симулация на мо-
делите при динамично движение на долната че-
люст. Това достига своя връх с опита да се получи 
точна механична симулация на движенията на па-
циента в артикулатора и след това, да се изра-
ботят зъбни протези базирани на анализа. Ерата 
на гнатологията вече е започнала. Успешното 
записване и възпроизвеждане на индивидуалните 
функционални и нефункционални траектории на 
всеки пациент би трябвало значително да подо-
бри изработването на окончателните възста-
новявания. Тази модернизация се характеризира 
с факта, че подобни възстановявания изискват 
само минимално изпиляване по време на цименти-
рането и имат по-дълъг клиничен живот от кон-
венционалните възстановявания.6 Въпреки това, 
систематичните и основани на доказателства 
изследвания през последните 15 години не успяват 
да представят категорични факти, че използва-
нето на лицева дъга и/или напълно регулируем 
артикулатор действително имат положителен 
ефект върху необходимото време за ажустиране 
на протезата в устата или върху дългосрочния 
клиничен успех на реставрациите.7-10 Освен това, 
не е установена връзка между оклузия та и забо-
ляванията на темпоромандибуларната става.11 
Днес разбираме, че тогавашните усилия са имали 
доста догматичен характер.12 Гнатологичният 
восъчен моделаж обаче е претърпял развитие 
през 80-те години на миналия век. Знанията и 
идеите на пионерите на гнатологията от края 
на 60-те години на миналия век са се съчетали с 
уменията за наблюдение и мануална сръчност на 
зъботехниците.13 

Майсторът зъботехник Михаел Полц, оказа 
трайно влияние върху зъботехниката и дентал-
ната медицина със своята концепция за биоме-
ханичен восъчен моделаж и "оклузален компас" 
(фиг. 1).14,15 През 90-те години, Дитер Шулц допъл-
нително систематизира полезните зони, дефини-
рани върху оклузалната повърхност с помощта на 
цветен код (NAT – Natural Waxing Technique), който 
оттогава е международно приет (фиг. 2).16-20
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Топографска структура на 
хисто-анатомичния комплекс
За по-добро разбиране на топографската струк-
тура на хисто-анатомичния комплекс на естест-
вения зъб трябва преди всичко да се анализира 
триизмерното разпределение на емайла и ден-
тина. Bazos и Magne21 са първите, които описват 
изразената вдлъбнатина на дентина на горната 

букална повърхност. Намира се при преминава-
нето на централната третина и има точка 
на прегъване в оклузалната трета в горните и 
долните кътници и премоларите. Това създава 
така наречената "сигмоидна крива" (конвексен, 
изпъкнал емайл/конкавен, вдлъбнат дентин) 
(фиг. 3). Локализираното удебеляване на емайла 
може да се разбира като биомеханичен подсилващ 

1

сн. 1 Оригинал от от 1974 г. С концепцията за биомеха-
нична восъчна обработка и "оклузален компас", Полц остави 
духовно наследство, което има трайно влияние върху зъбо-
техниката и денталната медицина и до днес.

2

сн. 2 Упражнение за гнатологичен восъчен моделаж по 
системата NAT на Дитер Шулц от 1997 г. (работа на S. 
Hein). През 90-те години на миналия век Дитер Шулц допъл-
нително систематизира полезните функционални зони на 
оклузалната повърхност с помощта на цветен код, който 
оттогава е международно приет.

3

сн. 3 За по-добро разбиране на топографската структура на хисто-анатомичния комплекс на естествения зъб преди 
всичко трябва да се анализира триизмерното разпределение на емайла и дентина. В този контекст може да се отбележи 
изразената конкавност и вдлъбването на дентина на горната букална повърхност. Намира се при преминаването на сред-
ната третина и има повратна точка към оклузалната трета в горните и долните кътници и премоларите. Резултатът 
е така наречената "сигмоидна крива" (изпъкнал конвексен емайл/вдлъбнат конкавен дентин).
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механизъм за компенсиране на натоварвания та 
при високо дъвкателно налягане, типични за по-
стериорната област. В допълнение към тези 
механични отношения, сигмоидните криви също 
влияят върху оптичните свойства на зъба чрез 
изменение на дебелината на емайла.

Оптични влияния на хисто-
анатомичната морфология
Въпреки, че първоначално техниката за биоме-
ханичен восъчен моделаж е била мотивирана от 
функционални причини, това е практически дидак-
тическа методология за имитация на външната 
морфология на зъба по естествен и естетичен на-
чин. В хода на дигитализацията обаче е актуално 

не само възпроизвеждането на липсващите еле-
менти чрез алгоритми и дигитални библиотеки, 
но и имитацията на оптичните свойства на ес-
тествените зъби. По принцип те се състоят от 
три компонента:
• Сложното, зависимо от посоката (анизот-

ропно) разпространение на светлината и ди-
фузията на светлината в дентина; 

• Сложното, независимо от посоката (изот-
ропно) разпространение на светлината и раз-
сейването на светлината в емайла; 

• Различното обемно разпределение (различни 
дебелини) между дентина и емайла.
Първите два компонента могат да се разглеж-

дат като свойства на оптичния материал на ден-
тина и емайла22, докато последният се определя 

сн. 4 Естественият зъб е изграден от три основни слоя, всички с различни индекси на пречупване: емайл (nd 1.64), емайло-
дентинов комплекс (маркиран в синьо) (nd 1.43) и дентин (nd 1.54)). Това обаче не са абсолютни, а относителни стойности, 
тъй като често се появяват локализирани вариации на съответните показатели на пречупване. Нелинейното разпростра-
нение на светлината се причинява от факта, че падащият светлинен лъч трябва да промени ъгъла си на разпространение 
( ) няколко пъти по време на пътя си през различните слоеве на зъба. При преминаване от един слой на друг, тоест от 
един показател на пречупване към друг, определено количество светлина се отразява обратно (пълно отражение). Тези 
процеси могат да бъдат предвидени с помощта на закона за пречупване на Снелиус (промяна на ъгъла на разпростране-
ние) и формулите на Френел. Много малките хидроксиапатитни кристали (< 260 nm) причиняват дифузия на синкава и 
опалесцентна (еластична) светлина в естествения емайл, докато по-големите дентинови тубули (> 780 nm) причиняват 
характерна жълтеникава дифузия на светлината, която придава на зъба собствен цвят.

Air nd 1,00

Enamel nd 1,64 

DEC nd 1,43

Dentin nd 1,54

4
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от триизмерната хистоанатомична топография 
на естествения зъб (фиг. 4).21,23 Естественият зъб 
е изграден от три основни слоя с различни показа-
тели на пречупване: емайл (nd 1.64), емайло-денти-
нов комплекс (nd 1.43) и дентин (nd 1.54). Това обаче 
не са абсолютни стойности, а относителни, тъй 
като често се наблюдават локализирани вариа-
ции на съответните показатели на пречупване.24 
Нелинейното разпространение на светлината 
се дължи на факта, че падащият светлинен лъч 
трябва няколко пъти да промени ъгъла си на раз-
пространение ( ) по време на пътя си през раз-
личните слоеве на зъба. При преминаване от един 
слой в друг, т.е. от един показател на пречупване 
в друг, определено количество светлина се отра-
зява обратно (пълно отражение).24-26 Тези процеси 
могат да бъдат предвидени с помощта на закона 
за пречупване на Снелиус (промяна на ъгъла на раз-
пространение) и формулите на Фреснел. Много 
малките хидроксиапатитни кристали (< 260 nm) 
причиняват дифузия на синкава и опалесцентна 
(еластична) светлина в естествения емайл, до-
като по-големите дентинови тубули (> 780 nm)27 
причиняват характерна жълтеникава дифузия 
на светлината, която придава цвета на зъба.28 
В този контекст е интересно да се отбележи, 
че в литературата често се съобщава, че цве-
тът на зъбите до голяма степен се диктува от 
дентина. Това изглежда потвърждава общопри-
етото схващане, че прозрачността на естест-
вения емайл е по-висока от тази на естествения 
дентин. Това обаче не е съвсем вярно. Изследване 
на Yu и кол.29 показва, че средната прозрачност 
на емайла е само малко по-висока (приблизително 
2%) от тази на дентина. Често се пренебрегва 
становището, че полупрозрачността е функция 
на дебелината на зъба, и че дентинът обикновено 
е по-дебел от емайла. Следователно дебелината 
на емайла оказва значително влияние върху яр-
костта на естествения зъб. Ранните проучвания 
на Краус30 (1952) доказват, че емайлът върху буко-
оклузалната повърхност на долния първи молар 
има най-голяма дебелина в цялото съзъбие (1,8 до 
2,2 mm). Поради тази причина долният първи молар 
обикновено има най-висока яркост от всички зъби 

без признаци на абразия или ерозия.
По-специално, връзката между коронарната 

конфигурация и дебелината на емайла (три ком-
понента) е добре възприета и за цифрово възпро-
извеждане.31 Целта е тези хистологични възста-
новявания да се възпроизведат напълно машинно. 
Това трябва да се постигне чрез хибридизация (съ-
четаване) на техники на отнемане (CAD/CAM под-
държано фрезоване) и техники за адитивно изграж-
дане (3D печат).32 В момента все още не е ясно ще 
бъде ли осъществимо това в близко бъдеще.33

Хисто-анатомичен гнатологичен 
восъчен моделаж
За по-добро разбиране и имитация на хисто-
анатомичното влияние върху цвета на зъбите 
се препоръчва моделиране с цветен восък (GEO 
Expert, Renfert GmbH). Комплектът на August 
Bruguera позволява бързо и чисто моделиране. 
Той притежава отлични свойства за възходящ и 
низходящ моделаж. Благодарение на добре балан-
сираната течливост и времето за втвърдяване, 
съчетано с оптимална стабилност, дори най-
фините структури като туберкулни върхове и 
мамелони могат да бъдат прецизно моделирани 
(фиг. 5). Целта е да се използва естественият 

5

сн. 5 За по-добро разбиране и имитация на хисто-анато-
мичното влияние върху цвета на зъбите, препоръчваме 
упражнения за моделаж с цветен восък GEO Expert Wax 
Set A. Bruguera на Renfert. Комплектът включва восъци за 
моделиране, които позволяват точното изработване на 
възходящ и низходящ моделаж. Благодарение на баланси-
рания поток и отличното време на втвърдяване, с опти-
мална стабилност могат да бъдат прецизно моделирани, 
дори най-фините структури, като туберкулни върхове и 
мамелони. 



3434

ПРОТЕТИКА

2022, брой 1

модел, за да не се имитира само морфологията 
на задните зъби, което се среща традиционно, 
но и вътрешната морфология на дентина, за да 
се разбере по-добре оптичното взаимодействие 
на двата компонента (фиг. 6 и 7).

Атлас на хисто-анатомично 
изследване на горните и 
долните задни зъби
Фигури от 8 до 17 показват хисто-анатомич-
ната топография на премоларите и горните 
кътници. Фигури от 18 до 27 се отнасят до до-
лните задни зъби. При естествения модел сиг-
моидните извивки се намират и на оклузалната 
повърхност. Те формират хисто-анатомичната 
основа на дентина за изпъкналите функционални 
елементи на оклузалната повърхност (фиг. 27). 
Фигури 17 и 27 показват палатинално/лингвал-
ния хисто-анатомичен комплекс. Тук ясно се 
вижда, че принципът на сигмоидните криви се 
прилага и в проксимална посока, за да се образу-
ват силните емайлови гребени, необходими от 
биомеханична гледна точка. Фигура 29 показва 
хисто-анатомичен изглед на оклузалната връзка 

при нормална оклузия зъб към два зъба. Тук се из-
яснява въпросът за функционалното значение на 
триизмерната и хисто-атомична топография на 
задните зъби. Това позволява равномерно разпре-
деление на силите, както е описано в литерату-
рата, и придава на зъба изключителна механична 
устойчивост.34

Заключение
Хисто-анатомичната восъчна техника е метод 
за постигане на предвидими резултати. Въпреки 
противоречивото наследство на гнатологич-
ната епоха, тя не противоречи на традицион-
ната биомеханична восъчна техника и нейните 
функционални принципи. Хисто-анатомичната 
восъчна техника по-скоро включва традиционни 
техники и ги доразвива, като ги комбинира с най-
новите научни познания за хисто-анатомичната 
топография на естествения зъб. Триизмерната 
връзка между различните оптични среди, емайла, 
емайло-дентиновия комплекс и дентина, оказва 
значително влияние върху цвета и оптичния вид 
на зъба.

Днес класическите познания по анатомия и 
морфология, които традиционно се преподават 

6

сн. 6 и 7 Целта е при изработването на естествения модел да се имитира не само морфологията на задните зъби, както 
се прави обикновено, но и вътрешната морфология на дентина.

7
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сн. 8 до 17 Систематично представяне на хисто-анатомичната топография на премоларите и горните кътници.
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сн. 18 до 27 Систематично представяне на хисто-анатомичната топография на долните премолари и молари.
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сн. 28 
В естествения модел 
сигмоидните криви се 
намират и на оклузалната 
повърхност. Те формират 
хисто-анатомичната основа 
на дентина за конвексните 
изпъкнали функционални 
елементи на оклузалната 
повърхност, които Полц 
нарича "подложки на 
раничката".

28

29

и практикуват, се разширяват визуално и функ-
ционално. Този подход предлага идеална основа 
за ръчно завършване на машинно изработени зъ-
бопротезни конструкции.

Използваният в този случай восък Geo Expert 
според A. Bruguera е идеален за тези цели, тъй 
като не само е с цвета на зъбите, но е и по-
лупрозрачен. Всеки, който е запознат с хисто-
анатомичната восъчна техника, осъзнава колко 
трудно е пресъздаването на правилната анато-
мия с точни съотношения на размерите.35

И въпреки препятствията тази техника поз-

волява да се създаде много реалистично впе-
чатление от взаимодействието на различните 
хисто-анатомични структури на естествения 
зъб, напомнящи естествения модел.

За авторите е важно постиженията на голе-
мите зъботехници да се ценят. Наследството 
на Полц и Дитер Шулц днес е може би по-важно от 
всякога, въпреки налагащата се цифровизация. 
Дигиталните технологии изместват все повече 
аналоговите и старите знания по анатомия и 
функция на естествения зъб отстъпват място 
на цифровизацията и модернизацията в зъботех-

сн. 29 
Хисто-анатомично 
задълбочаване на оклузалното 
взаимодействие при 
нормална оклузия един към 
два зъба. Тук функционалната 
значимост на триизмерната 
и хисто-атомичната 
топография на задните зъби 
става ясна: тя позволява 
равномерно разпределение 
на силата, както е описано 
в литературата, и придава 
на зъбите изключителна 
механична устойчивост.



3838

ПРОТЕТИКА

2022, брой 1

никата. Художественото творчество обаче е 
човешка дарба и не може да бъде заменено дори 
от най-интелигентната технология.
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Господарят на безметалните
IPS e.max® литиев дисиликат и циркониеви конструкции

CDT Michele Temperani:
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All ceramic,  
all you need.all you need.

Кирил Митов

IPS e.max Press – красотата на чистата керамика 
Двудневен практически курс

КИРИЛ МИТОВ
Зъботехник, с повече от 
17 години професионален 

опит. Перфекционист и 
максималист в своята 
работа, с основна цел 

постигане на отлични и 
качествени резултати. 

Сертифициран лектор на 
Ivoclar Vivadent за България. 

Стартирал развитието си 
в една от най-престижните 

лаборатории в София – 
Дентално студио 

Бурджев МТЛ, а вече 
повече от 13 години 

успешно развива и 
собствена лаборатория.

„IPS e.max Press – красотата на чистата керамика“ е практически курс даващ 
подробни насоки за постигане на най-добри резултати при прес техниката и 
IPS e.max системата като цяло. В практическата част ще се съсредоточим 
върху комбинацията от IPS e.max Press и керамика IPS e.max Ceram, като 
ще бъдат използвани и допълнителни маси за индивидуализиране на цвета 
като - IPS e.max Ceram “Power Dentin”, IPS e.max Ceram “Selection” и IPS Ivocolor. 
Вторият ден фокусът е върху IPS e.max Press Multi процеса.

Предизвикателството през тези два дни ще бъде да се изработят два 
централни резеца с помощта на различни техники.

ПРОГРАМА
Ден I 09:00 - 09:30 Лекционна част IPS e.max Press.
 09:40 - 11:00 Обработка и подготовка на пънчетата - изтегляне на восъчно
  кепе - опаковане, правила за опаковане на муфа с 5 елемента.
 11:10 - 13:00 Oбработка и подготовка на предварително пресовани корони 
  или фасети - нанасяне на първи слой wash.
 13:00 - 14.00 обяд
 14:00 - 17:30 Нанасяне послойно IPS e.mах Ceram:
  -  охарактеризиране и работа с IPS Ivocolor;
  -  гланциране и завършванe.
Междувременно по време на работата - термиране, пресоване и освобождаване на 
елементите от муфата.
Ден II 09:00 - 11:00 Подготовка на пънчетата IPS e.max Press Multi:
  - изработване на восъчен прототип в пълен анатомичен вид 
   на бъдещата конструкция;
  - вземане на силиконов ключ - опаковане на 5 елемента в две 
   муфи IPS e.max Press Multi.
 11:00 - 13:00 Oбработка на предварително пресовани корони или фасети - 
  cut back на режещ ръб с използване на силиконовия ключ.
 13:00 - 14:00 обяд
 14:00 - 17:30 Фиксиране на мамелонна структура: 
  - работа с оцветители IPS Ivocolor;
  - покриване с емайл и транспаренти; 
  - гланциране и завършване.

02-03 АПРИЛ 2022 г., СОФИЯ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 

+359887852107 - Мария Ботева +359898401519 - Яница Маджарова

580 ЛВ. С ДДС
ТАКСА УЧАСТИЕ



КНИГИ

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.

www.dentalbooks.bg 02 9634543, 0899 103 913 

автор: Alberto Battistelli, Dario Severino, Oto La Manna 
БЕСТСЕЛЪР ЗА ОКЛУЗИЯТА И ЗЪБНИЯ МОДЕЛАЖ

издателство: 
многоезична - български, италиански, английски, 
 немски, испански, руски

у ални 

FASCINATING ALL-CERAMICS

В 12 глави с 1200 снимки и с помощта на специален 3D печат, 
авторът описва в дребни детайли употребата на литиевия 
дисиликат. Представени са клинични случаи, илюстриращи 
съвместната работа със световноизвестни дентални лекари. 
Новите материали, ефективните методи за лечение и най-важното 
– добре организираната съвместна работа между дентален лекар, 
пациент и зъботехник, са предпоставка за висококачествени 
възстановявания. Тази книга е посветена на изцяло керамичните 
възстановявания в целия им спектър. С тях, днес, можем да изпълним 
не само биологичните и функционалните аспекти, а и козметичните 
и естетичните изисквания на пациентите. В детайли са описани 
диагнозата, изборът на подходящия материал и процесът на 
изработване на конструкции стъпка по стъпка. Особен акцент се 
поставя на приложението на нови техники в практиката, които 
подобряват лабораторната работа. 

автор: Oliver Brix 

издателство: , 
многоезична - английски

Цена: 300 .





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

GSM: 0882 822 221 • 

Оптимизирайте работния процес 
и постигнете 

съвършенство в работата!

Ексклузивен представител на AIDITE за България

3D Pro Zircon 
Multilayered

• Отлична естетична съвместимост

• 57% транслуцентност

• Здравина от 1 050 Mpa

Режеща машина 
AMD 500

• 5-осна обработка

• Работи с отворен CAM софтуер 

• Само 14 мин. на коронка

Пещ 
Cameo AGT-S

• Програма за бързо синтероване 

• До 30 коронки наведнъж

• Без предварително изсушаване


