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д-р Кирил Динов и Клаудио Нанини

 

Отпечатъци, регистрати, лицева дъга, снимки, видео, … Това е само част от 
информацията, която трябва да обменят клиницистът и зъботехникът за осъ-
ществяване на адекватна протетична рехабилитация. Следователно нужен 
е систематичен подход – задълбочен клиничен преглед, модели за изследване, 
диагностичен восъчен образ, проверка /мокъп/, водена хирургия и т.н. – за да 
бъде възможно да се постигнат предвидими резултати както по отношение 
на техническата част, така и от клинична гледна точка. Разбира се, нужно е 
използване на съвременни материали – литиев дисиликат и цирконий, а също и 
подходящи техники, позволяващи стабилно дълготрайно фиксиране. Лекторите 
ще демонстрират, че чрез строг и опростен протокол е възможно да се по-
стигнат резултати, достъпни за всеки и носещи голямо удовлетворение както 
за екипа, така и за пациентите. 

проф. д-р Марко Яковац и Драган Столика 

 

Денталната медицина и неснемаемото протезиране променят своите про-
токоли. Революцията в дигиталната индустрия присъства все повече в еже-
дневната дентална практика. Първите стъпки в дигиталния работен процес 
са известни от десетилетия. Пълният цифров протокол обаче не бе възможен 
преди да имаме цифрови скенери, които са достатъчно точни за орални реха-
билитации. Освен от скенери, имаше нужда от нови 3D принтери с голяма пре-
цизност, фрезовъчни апарати и материали. Преди няколко години не можехме да 
поставим дълги мостови конструкции без някои компромиси или ръчни техники 
за послойно нанасяне. Днес имаме научно доказателство, че цифровите скенери 
по отношение на точността са в обхвата на аналоговите отпечатъци. Нови-
те материали имат изключителни естетически и механични свойства и можем 
да ги използваме за цялостни възстановявания на зъбни дъги без наслояване. С 
някои ограничения днес можем да преминем към пълен цифров работен процес. 
Повечето от зъболекарите имат познания за някои аналогови протоколи и съ-
щите трябва да са достъпни за цифровата дентална медицина. Протоколите 
са много важни за постигане на предвидими резултати.
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д-р Луис Хардан

 

Много лекари по дентална медицина вече използват камерите на своите смарт-
фони за да документират случаите си и да комуникират с лабораторията. Из-
ползването на мобилни телефони спестява много средства за фотографско 
оборудване, стига да знаем как да боравим с тях.  Лошо заснетата ситуация 
може да компрометира качеството на денталната работа. Поради това е мно-
го важно да сме наясно как правилно да използваме камерата на смартфона в кон-
текста на клиничната фотография. Това ще бъде и темата на лекцията, с която 
ще ви запознаем как лесно и финансово достъпно да правите документиране на 
клинични случаи.

д-р Клеантис Манолакис

д-р Венцислав Стоев

В последните години се създадоха нови методи и технологии за ребалансиране 
на мускулната система на ТМС и свързаните мускулни вериги. Заедно ще погле-
днем от нов ъгъл на биофизичното и биомеханичното взаимодействие на нерв-
но-мускулната система чрез стимули, базирани на фотонни емисии и нови тех-
нологии. След това ще разгледаме връзката между стоматогнатната система 
и стойката и защо е необходим мултидисциплинарен подход и на кои външни 
специалисти може да разчита зъболекарят, за да създаде цялостен екип за диаг-
ностика, терапия и поддръжка за лечение на „постуралния пациент“. Ще бъдат 
демонстрирани тестове, които могат да са полезни за оценка на дисбаланси 
на ТМС, функционалността на рецепторите и за наблюдение на промените. Ще 
бъде предложен протокол за прилагане на нанотехнология в денталния кабинет.
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WWW.INFODENT.BG
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ПРОТЕТИКА

Майстор-зъботехник  

Марсио БРЕДА

Виториа,  

Еспирито Санто,  

Бразилия

Възпроизвеждане на  
естествената игра на цветовете 
в лимитирано пространство  
с керамиката VITA LUMEX AC   

Marcio Breda, майстор-зъботехник

При естетични възстановявания с фасети запазването на зъбната субстан-
ция е с висок приоритет. В тези случаи конструкциите се индивидуализи-
рат спрямо пациента с допълнително ръчно нанасяне на слоеве керамика.  
Предизвикателството, когато става въпрос за дентална технология, е в 
прецизното възпроизвеждане на естествената игра на цветовете и свет-
лината в рамките на ограничено пространство. Това може да се постигне 
с новата керамика на VITA LUMEX AC, която идеално възпроизвежда динами-
ката на светлината, дори и при минимална дебелина на възстановяването. 
В допълнение към това нанесената керамика трябва да има висока якост на 
натиск, за да осигури безопасно изработване на този вид деликатна рекон-
струкция.

В илюстрирания в тази статия клиничен случай майстор-зъботехникът 
Марсио Бреда и зъболекарят д-р Естефания Донато (Виториа, Еспирито 
Санто, Бразилия) ни показват пациент, при който е постигната изключи-
телна естетика с високоестетични ръчно наслоени фасети, направени 
от подсилена с левцит стъклокерамика VITA LUMEX AC (VITA Zahnfabrik, Bad  
Sa..ckingen, Германия). 
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ПРОТЕТИКА

1

2

3

4

сн. 1 Временната реставрация, създадена със силиконов 
ключ от мокъпа.

сн. 2 Основният модел.

Клиничният случай
35-годишна пациентка посещава практиката 
на лекаря по дентална медицина, тъй като 
не е доволна от естетиката на горните си 
фронтални зъби. Клиничният преглед показва 
неправилни ръбове на резците. Зъбната дъга 
и гингивалният профил не са в хармония. Съ-
отношението дължина към ширина също не 
е адекватно. Налични са предишни дефекти, 
възстановявани с композит. Наблюдава се 
липса на естетика във фронта. Зъби 11 и 21 са 
обезцветени. 

Пациентката желае изравняване на зъб-
ната дъга, равномерен цвят на зъбите и ин-
дивидуализиране на фронталните зъби, което 
да е съобразено с нейната възраст. За възста-
новяване на естетиката са използвани инди-
видуално наслоени фасети с керамиката VITA 
LUMEX AС.

Планиране и подготовка
Създаден е восъчен моделаж, който да по-
могне за визуализиране на крайния резултат 
от лечението. След няколко незначителни 
промени върху восъка се изработи силиконов 
ключ, за да се прехвърли мокъпът в устата на 
пациента с помощта на временен композит с 
нисък вискозитет. Пациентът и зъболекарят 
са доволни от резултатите. След поставяне 
на локална анестезия във фронталната макси-
ларна зона е избран цвят А1 с помощта на кла-
сическата разцветка VITA classical A1–D4. След  
цялостна препарация на короните на зъби 13 до 
23, резекция на венците на 11 и 21 и снемане на 
отпечатъци от горната и долната зъбна дъга 
се създаде интраорално, отново с помощта на 
силиконов ключ, директно временно възстано-
вяване. В лабораторията се изработи  основен 
модел с огнеупорни пънчета, който е включен 
с антагонистите.

сн. 3 Изработените огнеупорни пънчета по основния 
модел.

сн. 4 Основният модел, готов за изработка на 
фасетите.
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сн. 5 Мамелоните, допълнително акцентирани с 
MAMELON шафран.

сн. 6 Финалното оформяне, постигнато с използването 
на емайл (ENAMEL light).

сн. 7 Естествената визия на шестте фасети е видна 
още на модела.

сн. 8 Отлично балансиране на светлостта и 
транслуцентността. 

сн. 9 Зъбната дъга, изцяло оформена според 
правилата за естетика.

сн. 10 Устните и инцизалните ръбове са 
хармонизирани.

сн. 11 Резултатите: Фасетите от VITA LUMEX 
AC показват отлична светлинна динамика и 
изключителна игра на цветовете.

VITA® и другите споменати продукти на  
VITA са регистрирани търговски марки на  
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG,  
Bad Sа..ckingen, Германия.

5

7

9

6

8

1110



Надеждно възпроизвеждане на 
играта на светлината
Определеният основен цвят на зъбите първона-
чално е възпроизведен върху огнеупорните пън-
чета с VITA LUMEX AC DENTINE A1, последвано 
от акцентиране с TRANSLUCENT smoky-white 
(опушено бяло). Синкавата игра на светлината 
е пресъздадена чрез нанасяне на TRANSLUCENT 
waterdrop (водна капка) по краищата. Анатомия та 
на мамелоните е възпроизведена с помощта 
на MAMELON saffron (шафран). Окончателната 
форма на шестте фасети е очертана със син-
каво-полупрозрачната емайлова маса ENAMEL 
light, за да се пресъздаде играта на светлината и 
цветовете върху емайла. Керамиката позволява 
изключително прецизно моделиране по време 
на целия процес на наслояване, благодарение на 
изключително високата си стабилност, поро-
дена от отличното микрозацепване на керамич-
ните частици. Освен това изключително тън-
ките фасети показват отлична стабилност на  
формата след изпичане. Накрая финализирането 
е извършено с помощта на фини диамантени и по-
лиращи инструменти, за да се постигне   напълно 
естествено изглеждащ резултат по отношение 
на формата, текстурата и степента на блясък.

Естествена жизненост в 
резултатите
По време на първоначалното изпробване паци-
ентката се чувства ентусиазирана от резулта-
тите. За дефинитивното изграждане е поста-
вен кофердам преди подготовката на зъба. След 
подходящо подготвяне на зъбната субстанция, 
както и ецване с флуороводородна киселина и 
силанизиране на фасетите, е приложен пълен 
адхезивeн протокол с  композитен цимент. Въ-
преки ограниченото пространство, фасетите 
от VITA LUMEX AC керамика показват отлична 
светлинна динамика и изключителна игра на цве-
тове с много дълбочинни ефекти.

©  Marcio Breda, Vitória, Espírito Santo, Brazil

ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА
ЗА ОБЛИЦОВАНЕ НА ВСЯКАКВИ 

ИЗЦЯЛОКЕРАМИЧНИ КОНСТРУКЦИИ!

· Левцитно подсилена стъклокерамика
· Изключителна стабилност при наслояване
· Превъзходна естетика

За повече информация: 0888497505

Превод: Силвия ДИМИТРОВА
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 ОПАКОВЪЧНИ МАСИ       СИ       

-7% 
  

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)   office@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.



R

ДОКОСНЕТЕ СЕ ДО  
СЪВЪРШЕНСТВОТО

Biomic Aestetic 

Biomic Gum

Отлични резултати,  
естествен преход!

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

GSM:  
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Даниеле РОНДОНИ

живее и работи в родния си 

град, където е управител 

на собствена лаборатория. 

През 1981 г. е един от 

професионалистите, които 

основават зъботехническо 

училище в Савона, където 

той започва да преподава. 

Кариерата му включва 

обширен международен 

професионален опит в 

Швейцария, Германия и 

Япония. Автор е на текста 

„Керамична многослойна 

техника“ и на наръчник за 

зъботехници за употреба 

на композитни материали, 

където представя 

собствения си метод 

„Инверсна послойна 

система за постигане на 

твърдост“.

 

Техника за микропослойно нанасяне  
КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ МНОГОСЛОЙНИЯ ЦИРКОНИЙ  

ЧРЕЗ МИНИМАЛНО НАСЛОЯВАНЕ НА КЕРАМИКА  

Daniele Rondoni, зъботехник

През последните няколко години управлението на работните протоколи 
в денталната медицина е значително променено. Бързото навлизане на 
цифровизацията, въвеждането на материали от ново поколение и най-вече 
по-добрoто използване на „Работния протокол“ като ключов момент от 
ежедневната работа доведоха до създаването и прилагането на материали 
от ново поколение в пълния им потенциал.

Цифровият работен процес опростява аналоговите работни етапи. По 
този начин можем да постигнем най-добрите висококачествени решения 
чрез стандартизирано използване на многослоен цирконий, което гаран-
тира както производителност, така и гъвкавост при намалени разходи 
както за специалистите, така и за пациентите.

Тези варианти осигуряват по-безпроблемна и по-съвременна синергия 
между лаборатория и клиника и по-задълбочено участие на зъботехника, 
особено по време на дигиталната регистрация чрез интраорално сканиране 
и най-вече в морфологичния и функционален дизайн на финалния проект. Не-
прекъснато растящият брой на CAD/CAM възстановяванията от последно 
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поколение цирконий са следствие от най-новите 
клинични тенденции и най-новите технологични 
открития.

Познаването на най-новото поколение цирко-
ний е от първостепенно значение за следване на 
развитието както на дизайна на възстановява-
нето, така и на техниките за възстановяване 
с цел постигане на естетическа точност чрез 
CAD-CAM технологията.

Хибридни решения от цирконий и керамика 
отговарят по-добре на функционалните нужди 
от гледна точка на по-ниска абразивност и по-
висока якост. След това посредством микро-
наслояване с новaта транслуцентна керамика 
с опалесцентен ефект и прах Luster се постига 
изтънчена естетика.

По-нататъшното техническо развитие вече 
е възможно чрез новите порцеланови емулсии с 
цвят и с изразена флуоресценция. В зависимост 
от изискванията и желанието на пациента, те 
могат да бъдат печелившa алтернатива на тра-
диционните многослойни решения с керамика.

Най-висока ефективност се постига при 
консервативнa обработка, когато се използва 
ултра-транслуцентен кубичен цирконий в ком-
бинация с течен порцелан “FC Paste stains”. Тези 
комбинации изискват идеално познаване на ра-
ботните протоколи, които  позволяват да се 
възползваме напълно от технологичния потен-
циал, наличен в лабораторията, както и от ес-
тетическата универсалност на това ново поко-
ление материали. Работните протоколи стават 
фундаментални за създаване на най-доброто от 
материалите и технологиите. За цялостно за-

вършване на възстановяванията е необходимо 
да се включи и утвърдената художествена дей-
ност на зъботехникa.

Според очакваната естетика и сложността 
на случая, днес е възможно да се предприемат 
различни „технически подходи”. Керамиката 
Noritake в комбинация с новото поколение много-
слоен цирконий на Katana, позволяват на съвре-
менния зъботехник да решава лесно и ефективно 
случаи с голяма сложност. Тези случаи изискват 
керамика с дентин с ниска плътност, в комбина-
ция с порцелан с опалесцентен ефект Luster:

Керамиката Kuraray, Noritake се отличава с 
универсалност и високо качество, което е иде-
ално при използване на традиционната техника 
с многослойно нанасяне, както и за постигане на 
перфектна естетика - пълнослойно решение. (Full 
Layer Solution) (фиг. 1).

При възстановявания с многочленни конструк-
ции и/или случаи със средна сложност би било до-
бре да се възползвате от най-добрите качества 
на новия цирконий Katana, като същевременно 
вземете предвид и необходимата здравина. При 
наличие на подобни казуси трябва да изберете 
вестибуларната техника с микронаслояване с 
един слой порцелан Luster и цирконий за цялата 
палатинална област (фиг. 2).

И накрая, когато трябва да отговорим на не 
чак толкова големи естетични очаквания и да 
изработим не много трудни случаи, ние можем 
да финализираме нашия проект, като изберем 
решение с нулево отнемане, включващо новия 
цирконий на Katana и техниката на ултра-микро-
наслояване с FC Paste Stain (фиг. 3).

321
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Иновативният многослоен цирконий е клю-
чът към нов естетически подход. Той вече е на-
личен във всички цветове на VITA3, включващ 3 
степенна изразеност, за постигане на най-добър 
баланс на полупрозрачност (транслуцентност).

Силно транслуцентен ML 1200 Mpa – Супер-

транслуцентен ML 750 Mpa- Ултра-транслуцен-
тен ML 550 Mpa. (фиг. 4)

ОПЦИЯ 1 - Структура с дентинов скелет

За дентиново "ядро" се използва цирконий, със 
специален вътрешен дизайн за възпроизвеждане 

764 5

11a

9а

10a

8

11b10b9b



  15 

ПРОТЕТИКА

на опалесценцията според възрастта и цвета. 
Микрослоят от керамика е като черупка (“Shell”) 
и е изцяло от порцелана Luster (фиг. 5).

ОПЦИЯ 2 - Структура от дентин с покритие 

Използва се „отнемане“ на цирконий, с цялостна 

палатинална стена от цирконий и вестибуларна 
„черупка“ от Luster в микрослой за възпроизвеж-
дане на естетиката, съгласно специален вътре-
шен дизайн за мамелон (фиг. 6).

ОПЦИЯ 3 - Форма с цялостен  

анатомичен контур

Използва се техника с „нулево отнемане“ за пълно 
съответствие с цифровите проект и морфо-
логия. Постига се естетичнo завършване чрез 
иновативнa техника с минимално ултра-микро-
наслояване, използвайки течен порцелан FC Paste 
Stain (фиг. 7).

Клиничен опит
ОПЦИЯ 1 - Микронаслояване

Едно пънче от естествен зъб и един абатмънт 
на имплант с високи естетични очаквания.
Използваме многослоен цирконий на Katana, за да 
възпроизведем дентиновото ядро, като същевре-
менно калибрираме цвета на разцветката (фиг. 
8). Необходима е много малка здравина, за да мо-
жем да продължим с използването на STML цирко-
ний на Katana за внимателно възпроизвеждане на 
дентина, съобразно окончателния цвят (фиг. 9).

Наситеността на цвета и флуоресценция та 
се контролират с двустъпковата техника за 
вътрешно живо оцветяване (Internal live stain 
technique). След първото изпичане на слоя от 
Luster LTO-AqB1-CCV2 възпроизвеждаме някои 
„HD“ ефекти с първа стъпка от ILS за линията 
на пукнатината. В случая използваме бяло I.B.2 и 
M.O.1 (фиг. 10).

За завършване на окончателната морфология 
използваме керамика Luster LTO-AqB1- ELT3 (фиг. 
11). За финализиране на короните – след меха-
ничното финиране, включително стъпката с аб-
разивните конуси на Maister, преминаваме през 
самоглазиране в пещта без никакво добавяне на 
материал (фиг. 12).

Финалният случай след циментиране на 
двете микропослойно изградени порцеланови ко-
рони върху STML цирконий, използван като ден-
тин (фиг. 13).

12b

14

12a

13
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15b

17

15a

16

18

ОПЦИЯ 2 - Микронаслояване с  

отнемане на цирконий

След отстраняване на старите металoкера-
мични корони, случаят е разрешен с 2 корони върху 
2 естествени зъба и 2 корони върху импланти с 
винтова фиксация.
Вземайки предвид, че очакваната естетика 
трябва да е на средно ниво, ние определяме не-
обходимостта от голяма якост и впоследствие 
избираме HTML A2 цирконий за цялостен палати-
нален дизайн и вестибуларно отнемане, за да се 
репликира изграждане с вътрешна опалесценция 
(фиг. 15-18).

За да постигнем ефект на 3D дълбочина, из-
ползваме техниката ILS върху цирконий като 
нанасяме ILS Incisal Blue 1 около мамелона и ILS 
Fluoro, а ILS Salmon Pink в цервикалната зона. За 
по-наситен цвят, избираме A+ от цервикалната 
страна (фиг. 19 и 20).

Най-накрая завършваме вестибуларната мор-
фология с бързо микронаслояване на керамика, 
като използваме само керамичните прахове 
Luster: AqB1 за ефект на опалесценцията, LTO в 
областите на тялото и инцизaлната зона, CCV2 
за цервикалната част и ELT3 за преходната зона 
(фиг. 21).



zolid  gen-x

zolid  fx multilayer
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След изпичането продължаваме с вестибулар-
ното финиране (фиг. 22). За по-естественo из-
глеждаща повърхност преминаваме през етапа 

на самоглазиране. Механично полиране с диаман-
тена паста за повърхности Z-Pearl извършваме 
само от палатинално (фиг. 23).

22

2120

23

ВЕЧЕ И В БЪЛГАРИЯ

ЦИРКОНИЕВИ ПИТИ  
размери: от 10 до 30 mm

За повече информация: ENKI DENTAL Ltd.

тел: +359 878 810 817 www.enkidental.com

ЦИРКОНИ
размери: от

Превод: д-р Ана КОСТОВА;  продължение в брой 3/2022.



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
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Майкъл Нитко  

зъботехник, технически 

консултант за Sagemax  

от Hol-Dental Depot. 

Матей Нитко

магистър по зъботехника, 

технически консултант за 

Smile Line, Dekema и Shofu. 

Инструктор на Creation от 

Willi Geller - Hol-Dental Depot.

СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Работата е завършена 

в сътрудничество с д-р 

Йоланта Нитко, старши 

специалист по протетика. 

28 корони с послойно нанесена керамика 
върху субструктура със скелет  
от NexxZr® T  
ДОКЛАД НА СЛУЧАЙ  

Michael Nytko, Maciej Nytko

Работата в дигитална 
среда позволява бързо 
изработване на дентални 
конструкции с използване 
на наличното оборудване и 
с прилагане на предвидими 
техники и протоколи. 
Така пациентът напуска 
кабинета с нова, красива и 
функционална усмивка. 

Ключови думи:  
корони, послойно нанасяне 
на керамика, естетичен 
ефект, цирконий (циркониев 
оксид), дигитален дизайн на 
усмивката DSD, материал 
и оборудване: софтуер 
Exocad, VHF 4K4 фрезоващ 
апарат, Zircos-e система, 
интраорален скенер 
Carestream 3600, Sagemax 
NexxZrT OM2, керамика 
Creation на Вили Гелер

Изходна ситуация
Пациентката посети нашата клиника с основно оплакване от цвета на 
зъбите си. След консултация, снемане на медицинска анамнеза и приключ-
ване на лечението на няколко зъба, направихме снимки, за да регистрираме 
състоянието на пациентката преди започване на следващите процедури 
(сн. 1 и 2).

Разработеният цифровизиран дизайн на усмивката (Digital Smile Design 
DSD) ясно показва, че носът на пациентката е асиметричен, което води до 
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сн. 1 и 2 Състоянието на пациентката преди последващите процедури.

изкривяване на вертикалната срединна линия на 
лицето. Този факт бе пренебрегнат от лекува-
щия екип, който се фокусира върху останалите 
референтни точки, показващи, че средната ли-
ния на резците е правилна. Оказа се, че са не-
обходими само малки корекции на дължината на 
зъбите до линията на устната (сн. 3).

След обсъждане с пациентката, включващо 
и дизайна DSD, е избран подходящ цвят. Тя сама 
посочи кой цвят е привлякъл вниманието є, а 
именно Bleach 2. Нашият опит обаче показва, 
че ако поставим разцветка до значително по-
тъмни зъби, полученият контраст ще е много 
голям, но това е само един цвят. Цяла редица 
от зъби би осигурила по-светъл ефект. Следо-
вателно след известно окуражаване от наша 
страна, пациентката се съгласи на цвят Bleach 
3, с Bleach 4 в близост до шийките на зъбите. 

Етапи на процедурата
Д-р Йоланта Нитко препарира горните зъби и 
отстрани долния резец, който бе изместен линг-
вално поради наличието на струпване, както се 
вижда на снимките. Съзъбието на пациентката 
бе сканирано след изпиляването с помощта на 
интраорален скенер Carestream 3600 (сн. 4 и 5).

След това в софтуера бяха генерирани OBJ и 
STL файлове, които бяха изпратени в лаборато-
рията. Наред с това сканиране, за извършване 
на контрол, бе снет и традиционен двуетапен 

3

4

сн. 3 Малки корекции на дължината на зъбите до линията 
на устната.

сн. 4 и 5 Сканиране, извършено с интраорален скенер Ca-
restream 3600 преди и след препарирането.

5
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отпечатък. След получаване на виртуалните 
модели, бе създаден и виртуален запис на паци-
ентката в софтуера Exocad Db. 

Нашето намерение бе първо да проекти-
раме временните конструкции от PMMA по 
няколко причини: 
 Първо, не бяхме много сигурни в оклузията. 
 Второ, след препарирането, трябваше да 

заменим сканирането на челюсти с препара-
ции в оклузия, записано преди изпиляването 
с една от препарираните челюсти, по време 
на етапа на създаване на дизайна с Exocad. 
Благодарение на това спестихме на паци-
ента едно допълнително посещение за сне-
мане на регистрат от захапката с восък.

 Трето, искахме да проверим предпочита-
ния та на пациентката по отношение на 
формата и цвета на зъбите и да проверим 
дали линиите (вертикални и хоризонтални) 
съответстват на правилния модел (сн. 6). 

След това проектираната конструкция от 
PMMA бе фрезована с помощта на фрезоващ 
апарат VHF 4K4. По време на следващото по-
сещение бяха извършени следните процедури:
 изпробване на поставянето на конструк-

ция та от PMMA; 
 извършване на корекции по отношение на 

оклузията;
 изготвяне на фотографска документация 

(сн. 7). 
След препарирането на долните зъби от д-р 

Нитко се извърши сканиране с интраорален 
скенер на конструкцията от PMMA и долните 
препарирани зъби. Снет бе двуетапен отпеча-
тък от долната челюст (сн. 8 и 9). 

Файловете с ажустирани конструкции от 
PMMA бяха добавени като предоперативно 
(диагностично) сканиране. С помощта на соф-
туера Exocad коригирахме долната челюст 
според новата оклузия. Дизайнът също бе кори-
гиран. Размерът бе намален и конструкцията 
на горните зъби бе доразработена (сн. 10 и 11). 
След това бе доразработена и конструкцията 
на долните зъби в отделен дизайн (сн. 12 и 13).

8

сн. 8 и 9 Сканираната конструкция от PMMA и долните 
препарирани зъби.  

9

сн. 6 Дизайн на временните конструкции с PMMA

сн. 7 Изпробване на конструкцията от PMMA в устата на 
пациентката. 

6

7
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Проектираните конструкции бяха фрезовани 
от Sagemax NexxZr T OM2 с помощта на фрезо-
ващ апарат VHF 4K4. След това бяха почистени 
от прах и остатъците по конекторите бяха от-
странени.

Почистените конструкции бяха прехвърлени 
към етапа на синтероване. Междувременно бяха 
изработени гипсови модели чрез отливане от 
предварително приготвените двуетапни от-
печатъци. След синтероването конструкциите 
бяха поставени на гипсовите модели за проверка, 
след което се изпратиха в клиниката за изпроб-
ване. Захапката бе регистрирана (сн. 14 до 16). 
Това бе необходимо за ажустиране на конструк-
цията в артикулатора.

След включване в артикулатора, цирконият бе 
ецван с помощта на системата Zircos-e, а Матей 
Нитко започна сливането с керамиката Creation 
на Willi Geller.

10

12

11

13

14

15

16

сн. 10 до 13 Разработените конструкции 
на горна и долна челюст. 

сн. 14 до 16 Изпробване на новите 
конструкции в устата на пациента.
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17 18

19 20

сн. 17 и 18  
Новата оклузия с 
направените фини 
корекции. 

сн. 19 до 21  
Снимки на крайния 
резултат в устата на 
пациентката. 

21
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Послойно нанасяне на керамика
При използване на цветове тип Bleach е важно да 
се постигне правилен баланс между естестве-
ния външен вид и интензивната яркост. В обла-
стите на шийките и зоните на апрокисмалните 
повърхности бе използвана маса „Избелващ ден-
тин“ Bleach Dentin BD-A, докато върху останалите 
зони бе нанесен дентин BD-B. Ефектът на маме-
лоните бе подсилен с маса Transpa pink TI-03. Раз-
делящите пространството структури, подобни 
на пръсти, бяха запълнени с равни количества 
от материалите Clear window UC и Transpa TI-05, 
използвани последователно. Върху палаталната 
дентинова повърхност бе нанесен тънък слой 
шиечна маса neck-transpa HT-52 khaki. Neck-transpa 
HT-51 iridescent (преливаща се) бе използвана като 
финален слой в шиечните зони, докато в оста-
налите участъци бе нанесена емайловата маса 
bleach S-AB, с 20% добавка на прозрачна маса clear 
CL-O за увеличаване на прозрачността на емайла. 
Ефектът „Halo“ се получава с използването на 
бяла емайлова маса PS-0 white. Получена е изра-

зена текстура на покриващите повърхности за 
подчертаване на цингулума и за леко акценти-
ране на режещите ръбове към палатиналната 
повърхност. Пасването на конструкцията бе из-
пробвано за последен път преди гланцирането/
сливането на емайла. Д-р Нитко направи фини 
корекции на оклузията (сн. 17 и 18).

След сливане на емайла, завършване и цимен-
тиране на конструкцията, бяха направени ня-
колко снимки на крайния резултат в устата на 
пациентката (сн. 19 до 21). 

Заключение 
Реставрацията би могла да бъде изпълнена по 
няколко различни начина. Този случай бе израбо-
тен с наличното в лабораторията оборудване: 
следователно бяха използвани и дигитални ме-
тоди. Важно е да се създаде дентална конструк-
ция с предвидими резултати, а пациентът да си 
тръгне от кабинета доволен с нова, красива и 
функционална усмивка. 

Правото за публикуване на тази статия принадлежи на Digital IQ Полша 
Превод: д-р Ана КОСТОВА

NexxZr® T  
Полупрозрачен, голяма якост.

NexxZr T е дентален циркониев оксид (3Y-TZP) с много голяма 

якост на огъване (1270 MPa) и средна полупрозрачност 

(транслуцентност) (42%). Тази комбинация дава възможност 

за максимално разнообразие от показания за изработката 

на монолитни и анатомично редуцирани единични и мостови 

възстановявания. Качеството на мекия материал на 

дисковете влияе положително на живота на фрезоващите 

инструменти и осигурява отделяне и последваща обработка 

без усилие. Благодарение на тези свойства NexxZr T осигурява 

икономическо предимство за потребителите в лабораторията.

Доказаните продуктови свойства на материала бяха отличени 

няколко пъти с наградата Dental Advisor Award "Long-Term-

Performer Esthetic Zirconia" (естетичен цирконий с добро 

представяне в дългосрочен план).
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Възстановяване на  
горна и долна челюст с Rhein83  
със системата Ot EQUATOR 

Аllesandro Diaz Perez

Въведение
75-годишен пациент посети клиниката ни за смяна на дентална протеза. 

Алехандро Диас 

ПЕРЕС  

завършва зъботехника 

през 1999 г. През 2000 г. 

 получава стипендия 

„Леонардо да Винчи”.  

Той преминава множество 

курсове, част от които 

 са и основният и майстор-

ският курс на Rein 83. 

Лектор е на национални и 

международни форуми.   

1

сн. 1 Началната ситуация. Временната протеза, ребазирана с мек материал след 
остеоинтеграцията на 4-те импланта в горна и долна челюст.

След анализиране на пародонталното състояние на пациента, лекарят по 
дентална медицина реши да екстрахира всички оставащи зъби, с изключе-
ние на горния десен втори молар и да постави 4 импланта в горната челюст 
и още 4 в долната челюст, с цел възстановяване на оклузията, функцията и 
естетиката на пациента чрез горна и долна назъбни протези.
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2

3

4

сн. 2 до 4 Отпечатъчните лъжици, аналозите и 
отливането на основните модели.

сн. 5 до 7 Оценка на правилното позициониране 
на аналозите в модела.

5

7

6

8
сн. 8 Клинична оценка на съответствието 
между аналозите и имплантите в устата.
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сн. 9 и 10 Оценка на различните размери на задръжния елемент Ot Equator с ретенционната глава, с и без контейнер.

сн. 11 и 12 Завинтените ретенционни части Ot Equator в устата.

9

11

13

10

12

14

15

сн. 13 Оклузално ажустиране, извършено след пробата 
в устата. За новата клинична проба е използван нов 
артикулатор.

сн. 14 и 15 Последна проба в устата.
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сн. 16 до 20 Метално подсилване, изработено с 
помощта на преформираните лети компоненти 
Rhein83 и Pattern Resin. Поставените елементи, 
отливането и завършената конструкция.

сн. 21 Контрол на оклузията в артикулатора. 
Финиране и полиране на протезата.

сн. 22 и 23 Завършената протеза,.

16

18

17

19

20

21

22 23
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Заключение
Лечебният план бе изпълнен с лекота, благода-
рение на многообразните продукти на фирма 
Rhein83. Постигната бе добра функционалност 
и отлична естетика, като в същото време бе 
намалена цената на зъботехническата работа 
и времето за изработка.

Двете изработени протези са с намалени раз-
ходи за поддръжка. Те са с повишена стабилност, 
благодарение на Rhein83 и системата Ot Equator, 
която осигурява на пациента възможността за 
лесна хигиена и поддръжка в домашни условия. 
Проведените периодични контролни прегледи 
показват стабилност и издръжливост на про-
тезите във времето. 

Превод: д-р Славена СЛАВЧЕВА, доктор

сн. 24 Завършената протеза ... 

сн. 25 до 28 ... поставена в устата на пациента.

24

26

28

25

27
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д-р Федерико НАРДУЧИ

 завършва зъботехника  

през 1999 г., а през 2006 г. 

завършва дентална 

медицина. По-късно получава 

магистърска степен 

по пародонтология и 

имплантология. 

Дженаро НАРДУЧИ

Работи в собствена 

лаборатория "Odontotecnica 

Narducci". Специализирал 

неподвижно протезиране. 

През 2003 г. заедно с 

проф. Марио Бесек и в 

сътрудничество с група 

клиницисти и зъботехници 

участва в разработването 

и отпечатването на 

клинико-технически 

указания за създаване 

на изцяло керамични 

възстановявания. 

Какво може да се постигне с новото  
поколение изцяло керамични материали?
IPS E.MAX. ZIRCAD PRIME 

Dr. Federico Narducci, Gennaro Narducci

Днес много лаборатории и практики използват циркониевия оксид за голяма 
част от изработваните от тях изцяло керамични възстановявания, тъй 
като този клас материали предлага едновременно висока устойчивост и 
привлекателна естетика. В миналото производителите на материали се оп-
итаха да разработят циркониев материал, който да предлага променлива  
транс луцентност. До настоящия момент е известно, че по-голямата транс-
луцентност се свързва с по-малка устойчивост. Изработването на послойни 
заготовки в различни цветове е един интересен подход, но в крайна сметка 
не съответства на структурата на естествения зъб. Неотдавна на пазара 
бе представен материалът IPS e.max ZirCAD Prime от IvoclarVivadent. Доста 
специалисти коментираха, че разработването на този материал може би ще 
разреши проблема, който всички срещахме досега, а именно - комбинация от 
устойчивост и естетика. 

Какво е новото
Според производителя, новият IPS e.max ZirCAD Prime от IvoclarVivadent комби-
нира висока устойчивост с превъзходни естетически свойства, присъщи на 
висококачествените керамични материали. Ключовият момент отличаващ 
IPS e.max ZirCAD Prime е уникалната „градиентна технология“ (GT). Тази про-
изводствена технология осигурява редица предимства, които са от особено 
значение за приложението му в денталната медицина: 

високоустойчив 3Y-TZP цирконий (1200 MPa) за възстановяване на дентина 
– комбинирани само в един диск.

вътрешността на материала, постигната благодарение на специално раз-
работена технология на пълнителите.

(CIP) оптимизира допълнително транслуцентността на материала и оси-
гурява много висока степен на прилягане. 
Практиката ни работи изцяло с всички методи на дигиталната дентална 

медицина, разполагаме с DVT оборудване, CAD/CAM фрезовачна машина и други 
дигитални апарати. За да отговорим на високите изисквания на пациентите 
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ние проявяваме интерес към новостите в дентал-
ната медицина и сме отворени да пробваме нови 
материали и методи на лечение. Особено държим 
на грижата за пациента, поради това осигуряваме 
високо естетични безметални възстановявания. 
Първоначално взехме решение да изпробваме IPS 
e.max ZirCAD Prime в два случая от ежедневната ни 
практика. Вярвахме, че този материал ще спази 
обещанието на производителя за градиентната 
технология. В ежедневната клинична протетична 
практика най-честите случаи са на единични ко-
рони и тричленни мостове, и поради това взехме 
решение новият материал да бъде тестван във 
всеки един от тези случаи.

1-ВИ ПАЦИЕНТ

Пациентът дойде с болка в нашата практика: Ме-
талокерамичен мост на зъби 45 до 47 бе фракту-
риран. Подходяща алтернатива в този случай бе 
ново възстановяване с изцяло керамичен моноли-
тен мост. Основното преимущество на изцяло 
керамичните възстановявания е, че не се изисква 
субгингивална препарация на зъба с цел скриване 
на металния ръб на възстановяването. Главно пре-
димство на монолитните реставрации е, че те 
помагат да се минимизира чипинг на керамиката. 
На снимки от 1а до 1g може да се проследи лечеб-
ната процедура с тричленен мост в страничния 
участък, изработен от IPS e.max ZirCAD Prime.

1b1a

1d1c

1e

сн. 1а Тричленен мост фрезован от IPS e.max ZirCAD Prime.

сн. 1b Възстановяването показа естествена плавна 
прогресия на цвета веднага след синтероването без 
никакво допълнително обработване. 

сн. 1с Отличната адаптация на моста при  
пробата в устата.

сн. 1d Индивидуализиране с палитрата от боички  
и гланцове на IPS Ivocolor.

сн. 1е Внушителен резултат постигнат по семпъл начин. 
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1f

2c

2-РИ ПАЦИЕНТ: 

Този пациент дойде в практиката ни с фрактура 
(чак до цервикалната трета) на горния десен 
страничен резец. Зъбната структура на зъб 12 
бе отслабена поради вече проведено ендодонт-
ско лечение и бе налична композитна обтурация. С 
оглед на ограниченото място налично за новото 
възстановяване и функционалната динамика на 
пациента, ние решихме да използваме монолитна 
циркониева корона въпреки факта, че зъбът се на-
мираше във фронталната зона. Снимки 2а до 2g 
показват възстановителната процедура с корона, 
изработена от IPS e.max ZirCAD Prime.

1g

2d

сн. 1f Възстановяванията, изработени от IPS e.max ZirCAD 
Prime,  фиксирани с конвенционални или самоадхезивни ци-
ментиращи техники. 

сн. 1g Бързо полиране с Optra Gloss и завършената рес-
таврация. 

сн. 2с Синтерованата корона, показваща отлична марги-
нална адаптация при клиничната проба. 

сн. 2d Коронката, поставена на модел от огнеупорна маса, 
за да симулира естественото зъбно пънче и финалното 
охарактеризиране, извършено чрез оцветяващата тех-
ника и IPS Ivocolor. 

2b

2a

сн. 2а  
Ендодонтски 
лекуван зъб с 
фрактура, изпилен 
за поставяне на 
монолитна изцяло 
керамична корона. 

сн. 2b  
IPS e.max ZirCAD 
Prime, с който е 
фрезована единич-
ната реставрация.
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Нашите наблюдения
Вземайки предвид високата резистентност на 
IPS e.max ZirCAD Prime ние се чувствахме уверени 
и спокойни, че може да използваме този материал 
за участък понасящ голямо оклузално натоварване, 
както и за случай с неблагоприятна функционална 
динамика. Материалът е също така подходящ и за 
по-дълги мостове. 

Намаляване на наситеността на цвета и уве-
личаване на транслуцентността в инцизалната 
зона - материалът възстановява зъбната струк-
тура по един плавен начин, наподобяващ естест-
веното съзъбие.

IPS e.max ZirCAD Prime осигурява висок опаци-
тет в зоната на дентина, и  се очаква, че всяка 
преоцветена зъбна структура ще е успешно за-
маскирана, дори при възстановявания с малка де-
белина. 

Освен монолитната технология, техниките 
на наслояване и изрязване  също могат да бъдат 
прилагани при обработване на материала в  изра-
ботени в лабораторията реставрации. Високо ес-
тетични и индивидуализирани резултати могат 
да бъдат постигнати чрез охарактеризиране на 
повърхностите на възстановяванията с използ-
ване на оцветяващата техника и IPS Ivocolor. Тех-
никата за оцветяване е идеална за случаите, в 
които не може да се избегне отлюспването на 
керамика поради функционални причини или насло-
яването не е възможно поради липса на място.

Скоростното синтероване и ефективните 
финиращи процедури доведоха до изключително 
бързото изработване на реставрацията в лабо-
раторията. В допълнение отличната маргинална 
адаптация на възстановяването сведе до мини-
мум необходимостта от последващо ажустиране 
чрез изпиляване. 

Заключение
Естетичен като литиев дисиликат и устойчив 
като циркониев оксид - IPS e.max ZirCAD Prime е 
продукт, комбиниращ най-доброто от двата ма-
териала в едно. IPS e.max ZirCAD Prime се отли-
чава от останалите на пазара, благодарение на 
иновативната технология на производство (GT). 
Това е малък, но много съществен детайл. Този 
прогресивен  материал отговори на високите ни 
очаквания със съвършенство. 

2e

2g

2f

сн. 2е Проверка на завършената 
реставрация на гипсовия модел. 

сн. 2f Циментирането, направено със 
самоадхезивния материал SpeedCEM Plus. 

сн. 2g Впечатляващ резултат на 
завършената обвивна корона с оцветяване, 
изработената от IPS e.max ZirCAD Prime. 

Превод: д-р Славена СЛАВЧЕВА, доктор
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Г-н Филев, представете накратко вашата 
лаборатория пред читателите? 
Моларис Дентал Лабор в момента е в следващо 
ниво на развитие. Тя съчетава използването на 
аналоговите методи на работа с високотехноло-
гичните дигитални технологии. Лаборатория та 
е дигитален център, включващ оптично 3D скани-
ране, дигитален дизайн и планиране, милинг тех-
нологии, 3D принтинг технологии и други процеси. 
В лабораторията в момента работят 16 зъбо-
техника.

Кога е основана лабораторията и с какъв 
персонал е стартирала? 
„Моларис Дентал Лабор” е основана преди 10 го-
дини. Тогава работехме 2 човека. Днес можем да 
изработваме уникални медицински изделия, като 
например индивидуални абатмънти за около 700 
имплантни системи, т.с. ние изработваме про-
тетичните елементи, които производителят ги 
няма налични и затова се наричат индивидуални. 

Какви средства заделяте за оборудване на 
Моларис Дентал Лабор? 
Оставям настрани сградния фонд,който е много 
скъп. Досега сме вложили около 1 000 000 лв. за 
оборудване. Имаме много работа, машините се 
използват в пълния им капацитет и се амортизи-
рат, което налага и тяхната подмяна. Освен това 
денталните технологии се развиват много бързо, 
и за да сме в крак с новостите трябва непрекъс-
нато да надграждаме. 

Екипът на лабораторията е доста голям? 
Заделяте ли средства за обучение?
Голяма част от средствата отиват за обучение. 
Постоянно се организират курсове, както извън 
страната, така и тук на място. Много често ид-
ват лектори и провеждат индивидуално обучение 
в лабораторията. Тук има доста млади хора, които 
претърпяха развитие. Някои от тях постъпиха в 
лабораторията веднага след завършване на обра-
зованието си „Зъботехник”, а вече са на отговорни 
длъжности и може да вземете тяхното мнение. 

Единствената гаранция,  
която пациентът може да получи за изделието, 
което му се поставя в устата, е тази по ISO 13485

Разговаряме с г-н Николай Филев, собственик 
и управител на зъботехническа лаборатория 
от ново поколение “Моларис Дентал Лабор”. 
Акцентът е, че “Моларис Дентал Лабор”  
скоро бе сертифицирана по ISO 13485. 
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Акцентът на това интервю е, че 
лабораторията скоро бе регистрирана 
по ISO. Разкажете ни повече за тази 
регистрация? Колко време отне и  
кое наложи да я направите?
Ние сме единствения център за производство на 
медицински изделия в България регистриран по 
ISO 13485. Може да греша и да има и други. ISO 
13485 е най-високият стандарт в света за про-
изводство на медицински продукти. Минали сме 
всички процедури. Процесът е доста дълъг, тру-
ден и скъп. Акредитирани сме и всяка година ни 
правят одити. Да бъдеш регистриран по ISO e 
голямо предизвикателство, защото изисква ко-
ренно различна организация на работата. Основ-
ният акцент при ISO, когато се произвежда меди-
цинско изделие, е контролът на риска. Взети са 
всички мерки рискът за пациента да е сведен до 
минимум. Извършва се контрол на материалите, 
които се влагат в това изделие, дали те са от 
официални дистрибутори, имат ли разрешително 
за продажба на пазара, дали са в срок, тъй като ако 
се влагат материали с изтекъл срок на годност 

ще се наруши качеството на изделието и цикълът 
на производство. Контролът се осъществява от 
влизането на изделието в производство до него-
вото излизане. Контролира се всеки етап. Всяко 
едно изделие си има медицински паспорт и всички, 
които извършват контрол на определен етап се 
подписват, а информацията се пази 10 години.  

Потърсиха ли ви повече хора след 
регистрацията, за да Ви възложат поръчки? 
Ние не сме популяризирали това, не сме пускали 
реклама. Капацитетът ни е запълнен на 90%.

Регистрацията по ISO я направихме, тъй като 
наши клиенти извън България и по-точно наши 
партньори я изискват. Например ние имаме склю-
чен договор с фирма “Megagen” за техен производ-
ствен център за работа с хирургични водачи и 
индивидуални решения за тяхната имплантна сис-
тема. Едно от изискванията обаче, за да станем 
техни партньори бе да имаме ISO 13485.

Това е задължително условие, за да можем да се 
развиваме и да сключваме такива договори. 

Работни процеси в Моларис Дентал Лабор
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Външният партньор няма как да извършва кон-
трол. Той трябва да дойде на място, за да контро-
лира процеса, което на практика е невъзможно. 
Затова той разчита на одитите, които прави 
ISO. Единствената гаранция, която може да по-
лучи пациентът, е тази по ISO 13485. Фирмите, 
които сключват договори с нас изискват това, 
тъй като те са с грижа към пациентите, държат 
на качеството и когато лекарят по дентална ме-
дицина слага в устата медицинско изделие, произ-
ведено от медицински център, регистриран по 
ISO 13485 той дава на пациента паспорт за това 
какво съдържа това изделие. 

Смятате ли, че бързото развитие на 
технологиите, би намалило броят на 
лабораториите?
Честно казано нямам идея. Всичко зависи от раз-
витието на изкуствения интелект. Колкото по-
вече се развива той, толкова по-малка човешка 
намеса ще има. До момента всички технологии, 
които ползваме изискват зад клавиатурното ус-
тройство да има оператор. Той е този, който 

контролира целия процес. Той решава и той пре-
ценява нещата на финала. Ясно е, че технологи-
ите стават все по-автоматизирани. Системата 
все повече се самоконтролира и самообучава и 
вероятно в доста близко бъдеще някои процеси 
ще бъдат заменени от изкуствения интелект. 
За сметка на това обаче ще се отворят нови 
направления. Например преди 10 години никой не 
знаеше какво е дизайнер и оператор, никой не зна-
еше какво означава CAM система, милинг машина. 
Всички тези неща днес са добре познати. Създа-
ват се нови професии, нещата се прехвърлят от 
аналогова в дигитална среда, но човешкият фак-
тор все още е необходим. В бъдеще, не мога да 
прогнозирам в близко или далечно, и тези неща 
ще отпаднат, софтуерът ще бъде напълно авто-
матизиран и участието на човека ще отпадне. 
Засега има нужда от добре квалифицирани зъбо-
техници, с тази разлика, че колегите трябва да 
имат и компютърна квалификация и да знаят ди-
гиталната част на зъботехниката. Никой досега 
не е обърнал историята обратно, така че и ние 
няма как да върнем технологичния прогрес назад.

Работни процеси в Моларис Дентал Лабор
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Как намирате обучението по зъботехника  
в България. Трябва ли да се заложи една  
по-различна програма в колежите,  
обучаващи зъботехници?
Смятам, че колежите са закъснели изключително 
много с това. Моето мнение за образованието 
по зъботехника е, че нещата са изпуснати и ние 
сме много назад. Реалността изисква специали-
сти, които излизайки от колежите да са готови 
да работят. Нивото обаче е нулево. Тук не гово-
рим само за дигитални знания, дори и аналоговата-
класическата част не е на ниво. Ние сме назад в 
образованието по зъботехника с 10 -15 години от 
държави като Франция, Германия и т.н. 

Какво ще пожелаеш на читателите на 
Зъботехническа лаборатория?
Ще им пожелая да са здрави и да участват в про-
греса. 

Работя в Моларис вече 4 години. Завършил съм 
зъботехника и веднага след дипломирането си 
постъпих в Моларис Дентал Лабор. Сега съм ме-
нажер на CAM процесите. Отговарям за всички 
машини. Много си обичам работата и ми е много 
приятно, че съм част от този колектив. Непре-
къснато надграждам обучението си. Днес прис-
тигат двама италианци от софтуерната фирма 
и ще имаме двудневно обучение.

  Интервюто взе: Галя НАЧЕВА

Завършил съм 2015 г зъботехника. Минах през 
няколко лаборатории, където получих добра ос-
нова, след което постъпих в Моларис Дентал 
Лабор. Тук стартирах с дигитална работа, тъй 
като това е бъдещето. Всяка година подобря-
вам уменията си. Появяват се интересни слу-
чаи и за мен те са едно предизвикателство. 
Харесва ми работната среда и екипът и това, 
че имам възможност за развитие.  

Взехме мнение и от работещите в лабораторията зъботехници.  

Ето какво споделиха те:  
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Първата мобилна 
дентална академия 

в България  
по случай 

30-годишнината  
на Kulzer 

Първата мобилна дентална акаде-
мия в България бе организирана от 
фирма Карис, по случай 30-годишни-
ната на Kulzer. На паркинга на Метро, 
на Цариградско шосе в София в три 
поредни дни от 7 до 9 април лека-
рите по дентална медицина и зъбо-
техниците получиха уникалната въз-
можност да се насладят на различни 
творения, изработени с продуктите 
на Kulzer. Над 160 дентални специа-
листи преминаха през шоурума и за-
лата за презентации и практически 
демонстрации. 

Шоурумът представи на посети-
телите един различен свят. Всяка 
зала разказваше своята приказка от 
дигиталните технологии през отпе-
чатъчните материали, бондовете 
и фотополимерите до керамиките.  
Д-р Димитрия Бозова, Andreas Tsa-
garakis и Mateusz Misiak бяха на раз-
положение и отговаряха на всички 
възникнали въпроси. 

Лекарите по дентална медицина имаха възможност да ра-
ботят с новия нанохибрид Charisma Diamond One, да тренират 
различни отпечатъчни техники, както и да научат повече за 
интраоралните скенери на Medit. Зъботехниците успяха да пре-
карат един наситен с информация ден със световноизвестния 
зъботехник Thomas Backscheider, който ги потопи в света на 
последното поколение керамики Heraceram Saphir и Zirconia 750. 
Българският зъботехник Роберт Видолов сподели тънкостите 
от своя 30 годишен опит с лабораторния композит Signum. 

Трите дни наситена програма дадоха възможност на при-
състващите не само да се запознаят с новостите, но и да 
обменят опит и да обсъдят всичко, което ги вълнува. 
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Високо транслуцентен многослоен цирконий

 Здравина и сигурност  
От единични корони до 14 членни конструкции базирани на високата сила на натиск  
(от 1200 МРа в областта на дентина и 750 МРа в инцизалната част).  
С доказан и документиран 20-годишен опит.

 Натурална естетика  

Натурален градиент в слоевете на диска, които възпроизвеждат максимално естествения  
цвят на зъба. Без необходимост от нанасяне на керамика, а само глазиране.

 Доказана точност на цвета  
Перфектно припокриване на цвета с всички 16 цвята по VITA и BL.

dentsplysirona.com

 25 mm диск 
вече е наличен

25 mm диск
вече
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