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Транспарент. 
Висока якост.
 
 
 
 
 
 
 

1270 MPa
42 % Транспарентност

NexxZr S
 

Висока плътност . 
Висока якост.

1370 MPa
30 % Транспарентност

NexxZr T Multi
 

Многофункционална естетика. 
Множество индикации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
630 MPa
49 % Транспарентност 
1170 MPa
42 % Транспарентност

NexxZr +
 

Висока Транспарентност. 
Естетичен цирконий.

1000 MPa (Бяло)
880 MPa (Предварително 
оцветени)
46 % Транспарентност

NexxZr + Multi
Натурална естетика. 
Ефективен процес.

630 MPa
49 % Транспарентност
880 MPa
46 % Транспарентност
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Мнение: „Проф. Луис С. Хардан се присъедини към 
екипа на Style Italiano и всеки ден показваше 
любопитни и интересни неща свързани с опростена 
дентална фотография. Един ден той дойде при нас и 
каза: „Правенето на добра дентална снимка трябва 
да е толкова лесно и приятно, колкото да си 
направиш селфи.“ Интраоралните снимки, които ни 
показа, заснети с мобилния му телефон ни оставиха 
без дъх предвид всички усилия, обучения и средства, 
които бяхме вложили за закупуване на 
висококачествено фотографско оборудване!”

Мобилната дентална фотография 
улеснява пътя към постигане на 
отлични естетични резултати, но 
зъболекарите и зъботехниците 
трябва да знаят как да я  
прилагат в практиките си.
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Ако желаете да подобрите комуникацията си със 
зъболекарите и бързо и лесно да уточнявате детайли-
те то това е Вашата книга. Много лекари по дентал-
на медицина вече използват камерите на смартфони-
те си, за да документират случаи от практиката си. 
Фотографии със смартфони се правят бързо и спес-
тяват много време. Необходими са само малки позна-
ния, за да подобрите качеството на снимките. 
Книгата “Протоколи за мобилна дентална фотогра-
фия с помощно осветление” Ви дава възможност да 
модернизирате екипната работа като използвате 
правилно камерата на своя смартфон и по този начин 
да постигнете добри естетични резултати.

Протоколите, представени в книгата са актуални и 
ще ви бъдат от полза в ежедневната работа. 
Фотографиите могат да бъдат използвани за презен-
тации, документиране на случаи, подобряване на кому-
никацията със зъболекаря и дори за юридически цели. 

МОЖЕ ДА ПОРЪЧАТЕ КНИГАТА НА 

www.dentalbooks.bg
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Лекция: Цифровата фотография играе голяма роля в денталната медицина. 
Разнообразните є приложения при поставяне на диагноза, планиране на 
лечението, правни документи, издателска дейност и преподаване са я 

превърнали в стандарт за съвременните дентални практики. 

В днешно време цифровите огледално-рефлексни фотоапарати намират 
широко приложение в денталната медицина за заснемане на макроснимки 

с висока резолюция. В последните години обаче мобилните телефони 
изминаха дълъг път по отношение развитието на цифровата фотография 

благодарение на бързия напредък на технологиите. 

Целта на настоящата лекция е да разгледа възможностите, които  
предлагат тези апарати за заснемането на дентални снимки с високо 

качество. Такива фотографии биват от полза за различни видове 
документиране и комуникация по начини, които могат да бъдат усвоени 

и прилагани от всеки в ежедневната практика. Лекцията ще ви даде 
възможност да усвоите начините за бързо правене на качествени 

фотографии и ще допълни знанията ви, получени от книгата.   

Мобилната 
дентална 
фотография:фф р ф
НОВА ЕРА В 
ДЕНТАЛНОТО 
ДОКУМЕНТИРАНЕ И 
КОМУНИКАЦИЯТА

КНИГА
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Мобилната дентална фотография:  

за всеки един, всеки ден…

Участниците в практическия курс ще се научат как да 
заснемат дентални фотографии и видеоклипове с високо 
качество, използвайки мобилните си телефони.
В този практически курс ще бъдат обяснени в подробности 
специфичните възможности за заснемане, предлагани от 
мобилните телефони, типът светлини, които се използват, 
необходимите аксесоари, а така също и как да се използва 
МДФ за дизайн на усмивката. 
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Шоу Ямамото  

майстор - зъботехник

Протокол Vita VM 9 
използван за постигане на идеалния 
цвят, морфология и текстура на  
зъбна коронка в естетичната зона

Show Yamamoto

Керамистите трябва да притежават въображение, за да визуализират фи-
налното естетично възстановяване при всеки отделен пациент. За тази 
цел е необходимо да се вземат предвид както цветът на пънчето на въз-
становявания зъб, така и цветът на зъбите в останалата зъбна редица, 
за да може реставрацията да е в хармония с останалото съзъбие. При 
изследването на клиничната ситуация зъболекарят трябва да информира 
зъботехника за всички аспекти на анатомията и цвета на предложеното 
на пациента възстановяване. Следователно определянето на базовия цвят 
и индивидуалните ефекти са от съществено значение за избор на кера-
мичните материали, с които ефективно да се възпроизведе природата. 
Тъй като пациентите обикновено желаят по-светли цветове от тези на 
естествените си зъби, от решаващо значение е да знаете как фино да 
настроите светлостта и наситеността на цвета. Постигането на пра-
вилния цвят, морфология и текстура винаги изисква повече от една стъпка. 
Поради тази причина е необходимо спазването на специфичен протокол за 
наслояване. От голямо значение е и финалната обработка на керамиката, за 
да се постигне идеално съответствие между тези основни естетически 
фактори. Работата на зъботехника се основава на анатомичното разби-
ране на индивидуалната зъбна структура и представлява творческа изява. 

В тази статия са описани стъпките на доказал се протокол, който от-
говаря на естетичните нужди на нашите пациенти.

Клинична ситуация
Кабинетът бе посетен от 53-годишен пациент с оплаквания по отношение 
на естетиката. По време на клиничния преглед са установени композитни 
обтурации във всички горни резци, а зъб 21 е с променен цвят (сн. 1). Ръбо-
вете на резците са асиметрични и не са в хармония с линията на долната 
устна. Тъй като морфологията не е в съответствие с тази на естестве-
ните зъби, е необходимо поставянето на изцяло керамични коронки, за да 
изглежда усмивката на пациента по-естествена. Клиничните и рентгено-
графските изследвания не откриват патологии.
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План за естетично 
възстановяване
Базовият цвят е определен с помощта на Vita 
Toothguide 3D-Master Shade Guide (сн. 2 до 5). След 
това, с помощта на CAD/CAM са изработени ке-
пета от циркониев оксид Vita YZHT и са поста-
вени върху модела (сн. 6). Фино структурираната 
фелдшпатна керамика Vita VM9 е избрана като 
керамична система за изграждане на слоевете, 
поради естествената игра между цвят и свет-
лина в нея. От диагностичния восъчен моделаж 
е оформен силиконов ключ. Този сликонов ключ се 
използва за установяване на границите на насло-
яване и за определяне на формата на коронката 
(сн. 7).

Първи стъпки
След препарацията е взет горен отпечатък с 
А-силикон заедно с долен отпечатък от алгинат. 
С помощта на първоначалния силиконов отпеча-

1

3

4

5

2

сн. 1 Първоначалната ситуация с множество 
композитни обтурации в естетичната зона.

сн. 2 Прецизно определяне на цвета на зъбите  
с Vita Toothguide 3D-Master.  

сн. 3 Определеният базов цвят 2M2 е документиран  
и е направена цифрова снимка.

сн. 4 Снимка на основния цвят, избран от разцветката, 
поставена до невъзстановения кучешки зъб ...  

сн. 5 ... и още направени снимки на зъбната редица под 
различни ъгли, за да се предостави възможно най-много 
информация на лабораторията.
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6 7

8 9

10 11

12 13

сн. 6 Кепета от високо транслуцентен цирконий, израбо-
тени с помощта на CAD/CAM, на главния модел.  

сн. 7 Силиконовият ключ, получен от диагностичния восъ-
чен моделаж, служи като шаблон за морфологичното нас-
лояване.

сн. 8 Нанесен EFFECT LINER 2 (бежов).  сн. 9 Резултатът след изпичане на програма „washbake”.

сн. 10 В шиечната област е нанесен Sun Dentine (светло-
жълт). Дисталните ръбове са допълнени с Transpa Dentine 
2M1.  

сн. 11 Върху повечето букални зони е нанесен Transpa 
Dentine 2M2, за да се създаде триизмерен ефект отвътре.

сн. 12 Зоната на режещия ръб е финално обработена с 
Effect Opal 1 (неутрален) и Enamel (ENL).  

сн. 13 Крайният изглед на керамичното наслояване върху 
четирите коронки преди второто дентиново печене.
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тък са изработени временни конструкции и са 
циментирани. След това е определен цветът 
с помощта на VITA Toothguide 3D-Master Shade 
Guide. В първата фаза на регистриране на цвета 
е определена степента на светлост, а във вто-
рата са определени цветовата наситеност и 
нюансът. Като базов цвят е установен 2M2. 
Базовият цвят е документиран и е направена 
цифрова снимка при сравнение с естествените 
зъби, след което и двете фотографии са запа-
зени в досието на пациента. След вземането на 
отпечатъци, лабораторията изработва основен 
и работен модели.

Следващата стъпка е сканиране на основ-
ния модел с помощта на лабораторния скенер 
inEos X5 (Dentsply Sirona). Кепетата са проекти-
рани със софтуерната система InLab SW 15 CAD 
и след това са изрязани с inLab MC XL (Dentsply 
Sirona). Изрязаните корони са почистени с дес-
тилирана вода за отстраняване на праха от фре-

зоването, след което е извършено изпичане във 
Vita Vacumat.

Възпроизвеждане на цветовете
Първото нанасяне на керамична маса е в рядка 
консистенция (в случая е използван Effect Liner 2 - 
бежов), за да може да се осигури надеждна връзка 
на циркония с керамиката. Следва изпичане на 
програма „washbake” (сн. 8 и 9). Използването на 
тази керамична маса за „wash-нанасяне“ се от-
разява на степента на светлост на коронката 
и на флуоресценцията, излъчвана отвътре. В 
областта на шийките се използва Chroma Plus 
2 (бежов) с намаляващ интензитет в посока на 
режещия ръб, за да се създаде цветен градиент. 
След това по външните зони се нанася Transpa 
Dentine 2M1 (бежов).

За придаване на присъщ цвят на дентиновото 
тяло се използва Transpa Dentine 2M2. Анатоми-

15

16

14

сн. 14  Оцветителите Vita Interno гарантират индивиду-
ални характеристики с перфектно възпроизвеждане на 
ефекти от дълбочина.

сн. 15 Коронките са характеризирани в шиечната зона с 
Interno 10 (кафяв) и 09 (/бежов).

сн. 16 Зоната на мамелоните е финализирана с Interno 02 
(пясък) и 06 (светлокафяв); за постигане на полупрозрачен 
ефект на резците е използван Internо 08 (син).
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ята на мамелона е възпроизведена с Effect Chroma 
10 (зелено-кафяв), последвано от първо изпичане 
на дентина. За засилване на топлината на цвета 
в зоната на шийките, е нанесен Sun Dentine 2 
(светло оранжев). Дисталните и медиалните 
лобове са оформени чрез повторно използване 
на Transpa Dentine 2M1. Нанесен е и втори слой 
Transpa Dentine 2M2, за да се придаде допълните-
лен триизмерен вид, който идва отвътре (сн. 
10 и 11). Естествените характеристики на ре-
жещия ръб се постигат с Effect Enamel 10 (син). 
В тази област отново е добавен Effect Chroma 
10 за оформяне и постигане на естествени ха-
рактеристики на мамелоновите структури. 
Инцизалната зона е финализирана с Effect Opal 1 
(неутрален) и Enamel (ENL) (сн. 12 и 13). След вто-
рото изпичане на дентина, в зоната на шийките 
са нанесени Interno 10 (кафяв) и 09 (бежов), след 
което е направено изпичане за трети път (сн. 14 
и 15). След това коронките са характеризирани 
с Interno 02 (пясък) и 06 (светлокафяв), както и с 
Interno 08 (син) за постигане на транслуцентен 
ефект, след което са изпечени за четвърти път 
(сн. 16). След това изпичане, емайловият слой е 
финализиран с нанасяне на транслуцент  Neutral, 

Window, Effect Enamel 4 (жълтеникав) и 5 (жълте-
никаво-транслуцентно) в зоната на режещия ръб 
(сн. 17). Направено е пето изпичане, след което 
е получен отличен резултат - корони с идеални 
светлоотразителни свойства (сн. 18 и 19).

Възпроизвеждане на морфо-
логията на естествения зъб
За възпроизвеждане на морфологията на ес-
тествения зъб, финализирането на короните е 
извършено на работния модел - за постигане на 
хармония между формата на коронката с алве-
оларната анатомия и папилите. Страничните 
и централните лобове са маркирани с черен и 
червен молив (сн. 20) и естетичната им форма 
и текстура са постигнати чрез използване на 
диамантено-карбидни борери. Въпреки това се 
вижда, че са необходими малки промени, които 
се извършват с така нареченото коригиращо 
изпичане (сн. 21). За целта в шиечната зона са на-
несени Effect Enamel 6 (червеникаво-транслуцен-
тен) и 7 (оранжево-транслуцентен), а EffectEnamel 
2 (пастел) е нанесен апикално към средната част 
на зоната на средния лоб. Effect Opal 2 (белезника-

17

сн. 17 Емайлът е финализиран чрез наслояване с 
Neutral, Window, Effect Enamel 4 (жълтеникав) и 5 
(жълтеникаво-транслуцентен).

сн. 18 Изглед на финализираното наслояване на 
емайла преди изпичане.  

сн. 19 След изпичане се вижда триизмерният 
аспект на наслояването.

18

19
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22 23

24 25

26

вобял) е поставен от коронарно до средата на 
медиалния лоб на страничните резци и почти от 
коронарната част до средната част на дистал-
ните лобове на централните резци. Нанесен е и 
транслуцент Neutral върху медиалните зони на 

режещия ръб на всички четири коронки. Всички 
керамични материали, използвани по време на 
тези процедури, са смесени с Vita Akzent Plus Stains 
(прах/течност). Резултатът от коригиращото 
изпичане на керамиката е показано на сн. 22 и 23.

20 21

сн. 22 Хармония между форма и цвят след 
коригиращото изпичане.  

сн. 23 Зоната на резците показва естествено 
съчетание между светлина и цвят.

сн. 24 Повърхностната структура на коронките е 
подчертана чрез нанасяне на златна пудра.  

сн. 25 Морфологията, разглеждана от малко по-
различна перспектива.

сн. 26 Короните на работния модел, след 
завършване и полиране.  

сн. 20 Страничните и централните лобове са маркирани 
в черно и червено за финализиране на морфологията.  

сн. 21 След морфологично изпиляване, коронките са поли-
рани и подложени на оценка.
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След завършване и полиране е нанесена златна 
пудра за визуализиране на детайлите от морфо-
логията на коронките (сн. 24 и 25). Изпичането за 
постигане на гланцов ефект е проведено с Vita 
Akzent Plus Glaze, и след това е извършена допъл-
нителна персонализация с Vita Akzent Plus Stains. 
Окончателният блясък е постигнат с полираща 
паста (сн. 26).

Заключение
След полученото положително мнение на паци-
ента, коронките на зъби 12-22 са циментирани 
със самоадхезивен  композит. Мрфологията и 
текстурата са в хармония с анатомията на гин-
гивата. Светлината се абсорбира и отразява 
от керамичните слоеве, което води до естест-
вена игра между светлина и цвят (сн. 27 до 30). 
Благодарение на креативността на зъботех-
ника и следването на систематичния протокол 
е постигната атрактивна цялостна естетика, 
имитираща естествената анатомия. Възстано-
вяванията се интегрират по идеален начин със 
съседните естествени зъби (сн. 31 и 32).

27

28 29

30 31 32

сн. 27 Морфологията е в хармония с гингивата и със съ-
седните зъби.

сн. 28 Коронките, изследвани под различни ъгли при раз-
лични светлинни условия ...  

сн. 29 ... за проверка на тяхната морфология, текстура, 
цветови градиент и ефекти.

сн. 30 Градациите на нюансите са видими във всяка част 
на коронките. 

сн. 31 и 32 Начална ситуация и краен резултат. Успешно 
възстановяване в естетичната зона с естествено из-
глеждащи корони.
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Развитие на дигиталните процеси –  
преобладаващо производство  
на монолитни конструкции
РАБОТА СЪС ЗАГОТОВКА ОТ ЦИРКОНИЕВ ОКСИД OPTIMILL 3D PRO ZIR 

Vanik Kaufmann-Jinoian

Ключови думи
Helen Bg

Резюме: Работните процеси в зъботехническите лаборатории се променят 
поради нарастващата дигитализация. Това върви заедно с развитието на нови 
продукти и услуги, което е предпоставка за засилено прилагане на монолит-
ните материали. Представена е заготовка от цирконий optimill 3D Pro Zir на 
Dentona (Дортмунд; производител: Fa. Aidite) с непрекъснат цветови градиент 
и разработените за нея помощни средства.

Ключови думи: дигитализация, монолитни конструкции, цветови градиент, 
определяне на цвета на зъбите, палитра

Въведение
От няколко години терминът дигитална трансформация се използва от зъбо-
техниците почти ежедневно. По принцип на дигитализирането трябва да се 
отдели специално внимание, когато се разглежда интегрирането на цифрово 
поддържани процеси в ежедневната лабораторна работа. В съвременните 
зъботехнически лаборатории се създават бизнес модели именно чрез дигита-
лизация на работните процеси.
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Техниката за послойно нанасяне на керамика, 
използвана в много лаборатории, се прилага все 
по-малко в ежедневието. Тя се заменя с производ-
ството на монолитни конструкции, което позво-
лява постигането на сравнително добри резул-
тати, когато се прилага правилната концепция и 
добре подбраните материали. Днес пациентите 
желаят персонално отношение, а лекарите по 
дентална медицина се стремят към индивидуални 
решения и предпочитат индивидуализирани про-
тетични конструкции, в идеалния случай на цени 
за масово производство. Те очакват от зъботе-
хническата лаборатория бързо и качествено из-
пълнение, перфектно пасване на конструкциите 
и добро обслужване. Всичко това е осъществимо 
чрез дигиталните технологии. Изцяло керамични 
възстановявания, изработени монолитно, могат 
да отговорят на тези изисквания без високите 
зъботехнически стандарти да бъдат пренебрег-
вани. В крайна сметка това способства зъботех-
никът или собственикът на лаборатория да оси-
гури удовлетворение на пациента и зъболекаря и 
по този начин да получи адекватно заплащане за 
свършената работа.

С дигитални процеси, интегрирани в ежеднев-
ната лабораторна работа, могат да бъдат из-
работени по ефективен начин протетични без-
метални конструкции. В повечето лаборатории 
изцяло керамичните възстановявания формират 
основната част от протетиката.

 В лабораторията на автора само около 10% от 

работата са конструкции, изработени с метални 
сплави. Протетичният екип работи с различни ма-
териали, тъй като има голямо разнообразие от 
безметални материали; за всяка поръчка се избира 
подходящ материал. Желателно е да се познават 
характеристиките на материалите, за да може 
да се извършва правилен подбор при решаването 
на конкретен случай.

Цирконият в голямата гама от 
CAD/CAM материали
Работният екип има голям избор на материали ко-
гато трябва да изработи безметални неснемае-
ми протетични конструкции. Добри резултати 
могат да се постигнат с много материали като 
производствените разходи варират. Стъклокера-
миката (литиев силикат, литиев дисиликат), ок-
сидната керамика (различни поколения циркониев 
оксид), високоефективните полимери (хибридна 
керамика, керамика, инфилтрирана с полимер) са 
примери за различни материали, които са разде-
лени на подгрупи. Проследяването им е предизви-
кателство. Доставчиците на циркониев оксид са 
много. Трябва да се отбележи, че броят на произ-
водителите на циркониев оксид е много по-малък 
от броя на доставчиците. Много циркониеви ок-
сиди идват от един производител и се продават в 
международен план под различни търговски марки. 
Около 90% от суровината от циркониев оксид на 
световния пазар се произвежда от японската 
компания Tosoh Bioscience (Sursee, Швейцария). 
Aidite (Qinhu-angdao, Китай) също е международно 
известен производител на циркониеви оксиди. 
Глобалният доставчик на дентални материали и 
дигитални решения Aidite e с повече от 25 години 
опит в изследванията, разработването и произ-
водството на циркониев оксид. Aidite е един от 
водещите производители в света. Разработката 
на материалите включва концепцията за опти-
мизация на циркониев оксид, който се продава в 
Германия от Dentona (Дортмунд). 

Концепцията се основава на иновативен мате-
риал от циркониев оксид, усъвършенствана техно-
логия на процеса, интелигентни инструменти и 
„умна“ систематика (сн. 1).

сн. 1 Извадка от големия брой материали от циркониев 
оксид, предлагани на пазара. Суровините често идват от 
един и същ производител.

1
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Якост на огъване и транслуцентност -  

индикатори за CAD/CAM материалите

Якостта на огъване е съществен аспект при 
вземане на решение относно възстановителния 
материал. Според DIN EN ISO6872 (стандарт за 
керамични материали) за тричленни мостове 
(фронтална и премоларна зони) се използва мате-
риал с якост на огъване от 500 Mpa, съгласно изис-
кванията. За по-големи мостове от тричленните 
са указани най-малко 800 MPa. За дълги протезни 
конструкции (например с дъгова стабилизация) се 
препоръчва якост на огъване от 800 до1200 MPa. 
Прозрачността и светлинно-оптичните свой-
ства също оказват влияние на избора на мате-
риал. Доскоро стъклокерамиката предлагаше зна-
чително по-висока транслуцентност и по-добри 
естетически свойства от оксидната керамика. 
Стъклокерамиката постига прозрачност от 
около 50%, но сравнително ниската якост на огъ-
ване ограничава използването є. От друга страна, 
конвенционалната оксидна керамика (например 
конвенционалният циркониев оксид) има голяма 
якост, но обхватът на приложение е ограничен 
поради ниската транслуцентност.

Досега, поради ограничаващите свойства на 
материалите, трябваше да се правят компро-
миси в координирането на показанията или да се 
обработват два класа материали: 

 Стъклокерамика за фронталната област, 
която е с висока прозрачност, но по-малка здра-
вина; 

 Циркониев оксид, притежаващ голяма якост, но 
малка прозрачност.
Това е неблагоприятно за зъботехниците, тъй 

като от една страна е почти невъзможно с ма-
териали, които са с различни оптически свойства 
да се постигнат системни резултати. От друга 
страна, необходимият запас от материали е го-
лям и това противоречи на целта на CAD/CAM 
технологията да работи икономично с относи-
телно малко усилия.

Циркониев оксид като 
универсално средство сред  
CAD/CAM материалите
С разработването на новите циркониеви оксиди, 
запасяването с материали може да бъде пропус-
нато и трупането им на склад да бъде намалено 
до минимум. При съвременните циркониеви оксиди 
съдържанието на итриев оксид е увеличено, което 
води до образуването на кубични компоненти в 
структурата. Казано просто: кубичните крис-
тали показват по-голямо разсейване на светли-
ната, при което падащата светлина е равномерно 
разпределена и полупрозрачността (транслуцент-
ността) е увеличена. В комбинация с конвенцио-
нален, високоякостен циркониев оксид се създава 
материал, който съчетава стабилност с висок 
клас естетика. За производителя на циркони-
евия оксид рецептата за такъв универсален ма-
териал е предизвикателство. От една страна, 
фокусът е върху голямата транслуцентност. От 
друга страна, това не трябва да е за сметка на 
якостта на огъване. Компанията Aidite е усвоила 
този балансиращ акт с градиент в якостта на 
огъване. С циркониевия оксид Optimill 3D Pro Zir се 
предлага материал, който има прозрачност 57% 
и в същото време e с голяма якост от около 1050 
Mpa (в цервикалната област). Особеното тук е, 
че този циркониев оксид не се състои от отделни 
слоеве в заготовка, а e постигнат много хомоге-
нен резултат с градиент (сн. 2).

Optimill 3D Pro Zir:  

монолитен материал за различни случаи

Концепцията заложена в циркониевия оксид фор-
мира основата на много продукти, например заго-
товки с различни транслуцентности и цветове. 
В някои случаи обаче са необходими четири заго-
товки (разлики в прозрачността и здравината) 
за прилагане на различните индикации (фронтална 
корона, дистална корона, абътмънт, дълъг мост 
и др.). Зъботехникът обаче би искал да може да 
покрие възможно най-широк спектър от показания 
със съответната концепция за материала, тъй 
като това многократно намалява складирането 
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на материали. От естетическа гледна точка 
материалът трябва също да се ориентира към 
единна концепция (сн. 3).

Optimill 3D Pro Zir с един поглед:
 Градиент на якост, голяма якост на огъване в 

цервикалната област (1050 MPa);
 Плавен преход и по-естествена прогресия на 

цвета и прозрачността;
 Голяма плътност и изразена гладка повърхност;
 Голяма транслуцентност (57%) в инцизалната 

зона без сивеене.

Дори цели подкови (напр. цяла челюст) могат 
да бъдат реализирани с материала безопасно и 
с отлична естетика. Има различни варианти за 
поместване на CAD-конструираното възстановя-
ване във заготовката за фрезоване, така че цве-
тът и прогресията на якост да могат да бъдат 
оптимално адаптирани към ситуацията (сн. 4 и 5).

Плавният преход в заготовката осигурява ими-
тация на истински нюанси и прогресия на транс-
луцентността. 

32

4b4a

сн. 2 Мост от конвенционален циркониев оксид (непрозрачен, опацитетен, 
непропусклив на светлина) и монолитен мост от съвременен, високоякос-
тен циркониев оксид (optimill 3D Pro Zir) с естествено изглеждащи свет-
линно-оптични свойства.

сн. 3 Optimill 3D Pro Zir покрива всички изи-
сквания (якост на огъване 1050 MPa, полуп-
розрачност 57%). 

сн. 4a и 4b Мостове с дъговидна стабилизация, направени от Оptimill 3D Pro Zir директно след синтероване, с два различни 
варианта за позициониране в CAD/CAM заготовката.
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65

9

10

7 8

11

сн. 5 Монолитно изработен мост с дъговидна стабили-
зация.

сн. 6 Монолитно възстановяване във фронталната об-
ласт с материала Оptimill 3D Pro Zir.

сн. 7 до 9 Монолитни възстановявания, 
изработени от optimill 3D Pro Zir. 

сн. 10 и 11 Цветови градиент без слоеве 
иградации: Докато много многослойни 
материали са съставени от слоеве (сн. 10), 
светлинно-оптичните свойства на optimill 3D 
Pr Zir се основават на градиент без слоеве в 
рамките на заготовката (сн. 11).

Optimill 3D Pro Zir замества  

CAD/CAM стъклокерамиката

Много зъботехници абсолютно ще отрекат след-
ното изявление: „Спрете послойното нанасяне“. 
С Оptimill 3DPro Zir обаче може да спестите по-
слойното нанасяне на керамика. Независимо дали 
възстановяванията са в дисталната или във 
фронталната област, монолитното изпълнение 
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сн. 12a и 12b Пример с реална работа: Зъб 22 е изработен от циркониев оксид без наслояване. Зъботехникът не е виждал 
пациента, а е работил в лабораторията, използвайки 3D Shade Matcher за определяне на цвета.

позволява в почти всички случаи постигане на ес-
тетически адекватни резултати. Послойно нана-
сяне на керамика се използва само в изключителни 
ситуации (напр. специални ефекти и специални 
характеристики) и обикновено само за деликатно 
наслояване на емайла.

Новото в полихромния материал е естетиче-
ската концепция в допълнение към оптимизирания 
градиент на якостта. Optimill 3D Pro Zir се пред-
лага в 16 цвята. Преходът без слоеве имитира 
истински цветови градиент. Има и намаляване 
на градиента на транслуцентност. Резултатът 
е естествено изглеждаща транслуцентност в 
областта на емайла (57%) и желания непрозрачен 
(опацитетен) ефект в шийката на зъба (43%). 
Монолитните възстановявания могат да бъдат 
индивидуализирани ефективно и бързо с 3D цвето-
вата система Biomic Stain/Glaze.

Според автора, съвременният циркониев ок-

сид Оptimill 3D Pro Zir почти замества CAD/CAM 
стъклокерамиката в ежедневната лабораторна 
работа, тъй като притежава висока якост и до-
бра естетика. Светлите цветове също могат 
да бъдат изпълнени монолитно с 3D Pro Zir без 
сивеене на конструкцията. Разнообразните при-
ложения на материала са много. Оptimill 3D Pro Zir 
е съвместим с всички CAD/CAM системи, които 
в момента се предлагат на пазара (сн. 6 до 11). 

Изработването на монолитната конструкция 
се осъществява само в три стъпки: фрезоване, 
синтероване, глазиране. Като правило зъботех-
никът изработва възстановяването на базата 
на новата разцветка (3D Shade Matcher), която 
е съобразена и съчетана с циркониевия оксид  
(виж по-долу). Това също е една от финансовите 
ползи, тъй като зъботехникът вече не трябва да 
ходи в практиката, за да определи цвета на зъба 
(сн. 12 и 13).

12b12a

13a 13b

сн. 13a и 13b Фронтални зъби от 13 до 23, изработени от циркониев оксид optimill без наслояване. 
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14a 14b

15a 15b

сн. 14a и 14b Biomic Stain/Glaze 
Set е система за ефективна 
индивидуализация на монолитни 
възстановявания.

сн. 15a и 15b Всеки, който е усвоил 
играта с цветове, светлина и сянка, 
може да придаде на възстановяването 
(например картина или корона) 
пластична триизмерност само с 
няколко стъпки. 

3D ефект с Biomic Stain/Glaze 
(боичка/глазура)

Друга интересна иновация е първата концепция 
за бионичен слой боичка, Biomic Stain/Glaze, която 
също е разработена от Aidite и се продава в нем-
ско говорящите страни от Dentona. Biomic Stain/
Glaze са цветови смеси от 2D и 3D пасти, които 
зъботехниците могат да използват бързо, за да 
постигнат невероятен автентичен и естетичен 
ефект. Резултатът е естествено изглеждащи мо-
нолитни възстановявания. 

Концепцията за бионичен слой боя има някои 
предимства пред сравними продукти, например 
яснота. Интегрирани са само цветовете, които 
са необходими на зъботехника в ежедневната ра-
бота (сн. 14). 

Освен това има три различни глазурни маси:
 неутрална глазурна маса;
 глазура за по-голяма яркост (Глазура V); 
 3D глазура за минимум слоеве и за придаване на 

дълбочина на възстановяването.
В допълнение, Biomic Stain/Glaze интегрира две 

различни течности за смесване: нормална теч-
ност за смесване и 3-D течност за смесване.

Имитиране на естественост

Материалите Biomic се предлагат в цветове от 
A до D. Няма ограничения за зъботехника, когато 
става въпрос за засилване на индивидуалните ха-
рактеристики (напр. цервикални зони) или имити-
ращи ефекти (мамелони, полупрозрачност и др.). 
Специална характеристика е консистенцията на 
масите: Меланжът, смесен с 3D глазурата, има 
подобна стабилност като наслоената керамика.

Смесена с обикновена течност, течливата и 
слабо вискозна консистенция позволява цветът да 
бъде съчетан с изключителна точност.

По този начин монолитно фрезованото възста-
новяване може да получи триизмерност. Например, 
дълбочината може да се имитира с тъмен цвят, а 
пластичните ефекти да се постигнат със светъл 
цвят. Цветовете върху монолитната конструкция 
трябва да имитират естествен зъб (сн. 15). Срав-
нително малкото маси от Biomic Stain/Glaze все 
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16

17a 17b 18

сн. 16 Глазура, интензивност на повърх-
ността, сянка в шийката, контрастен 
цвят за имитация на дълбочина с по-
светъл цвят като разграничение и др. 
осигуряват триизмерност. 

сн. 17а и 17b Включване на пукнатина 
в емайла. Важно: Нанесете малко бяло 
до пукнатината на емайла, за да по-
стигнете повече пластичност.

сн. 18 Повече дълбочина на короната 
в зоната на преливане може да се по-
стигне с малко лилаво.

20 21 22

19a 19b

сн. 19a и 19b Постигането на по-голяма 
дълбочина се извършва с докосване на 
черното и наслагване на по-светъл 
цвят, за да се създаде много пластичен 
ефект.

сн. 20 Имитация на променен цвят. 
Освен това за засилване на 3D ефекта 
може да се натрупа известна 3D маса. 
Промененият цвят действа като ес-
тествена вдлъбнатина, която често 
се наблюдава при по-възрастни зъби.

сн. 21 и 22 Желаната дълбочина може да 
се постигне и в палатиналната област 
с тъмен нюанс и да се увеличи транслу-
центността в инцизалната област.
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пак позволяват разнообразие. Постига се естест-
веност, която може да бъде получена с големи уси-
лия, ако се използват конвенционалните техники 
за наслояване. Зъботехникът има възможност да 
изрази своята креативност (сн. 16 до 22).

Помощни средства за монолитни 
конструкции в ежедневната 
лабораторна работа
Авторът на статията допринесе със своята екс-
пертиза и опит за разработването на представе-
ните продукти. Желанията, възникнали в ежеднев-
ната лабораторна работа са взети под внимание 
и съответно изпълнени. Фокусът на статията 
е върху ефективния начин за имитиране на раз-
нообразните светлинно-оптични свойства на ес-
тествените зъби (сн. 23).

Optimill 3D Shade Matcher: 

Индикатор за цвят от циркониев оксид

Има различни скали за измерване на цветовете; 
различните цветни пръстени са предназначени да 
осигурят отправна точка за изпълнение на въз-
становяването. Възниква обаче въпросът дали 
една готова разцветка може да се използва като 

шаблон за всички възстановявания или могат да 
се прилагат материали „един за всичко” – това 
трябва да бъде поставено под въпрос, тъй като 
денталните материали се различават по тяхната 
оптичност, например по отношение на пречупва-
нето и динамиката на светлината. Цветовата 
референция, изработена от пластмаса, има раз-
личен светлинен ефект от изцяло керамичното 
възстановяване от циркониев оксид. Зъботехни-
ците знаят колко досадни могат да бъдат несъ-
ответствията между цвета, определен от зъ-
болекаря, и керамичното възстановяване. Поради 
това зъботехниците често предпочитат сами 
да определят цвета на пациента, което обаче 
увеличава усилията. Решението по отношение на 
ефективното монолитно производство на CAD/
CAM е Optimill 3D Shade Matcher, индикатор за 
цвят, направен от 3D Pro Zir зъби. Следователно 
материалът на референтните зъби е идентичен 
с материала за монолитно възстановяване от 
циркониев оксид.

На пръв поглед Shade Matcher прилича на класи-
ческа разцветка. Shade Matcher се подрежда по яр-
кост за бързо постигане на надеждни резултати 
(сн. 24 до 26).

23

сн. 23 Изображенията на естест-
вени зъби в срезове са чувствителни 
към разнообразието от светлинно-
оптични свойства и прогресията на 
цветовете и прозрачността.
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24 25a

25b

25d

25f

25c

25e

сн. 24 и 25 3D Shade Matcher (референтен цветен стик, на-
правен от циркониев оксид 3D Pro Zir) се подрежда според 
яркостта. Първата характеристика е цветът A3. Следва-
щото ниво на яркост се избира в зависимост от това дали 
дадена конструкция трябва да бъде по-ярка или по-тъмна.
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Optimill 3D цветна плочка за боички: 

естествени цветови ефекти с нови методи

При разглеждане на естествените зъби с по-
мощта на изображения в срез, различните ефекти 
на естествените цветове на зъбите са впечат-
ляващи; те трябва да се имитират. В случай на 
монолитни възстановявания, тези ефекти могат 
да се реализират с концепцията за бионичен слой 
боя, например. Зъботехникът нанася цветовете 

върху фрезованото възстановяване като грим, 
което води до ненатрапчиво красив естествен 
вид. Цветовете се смесват в лабораторията 
върху класически керамични плочки, които в 95% се 
оценяват като бели. Въпреки това, смесването 
на боичките върху бял фон произвежда изключи-
телно интензивен ефект, който не съответства 
на резултата на по-тъмния фон (възстановяване с 
циркониев оксид) (сн. 27).

26

27

сн. 26 При всички тези възстановявания 
зъботехникът не вижда пациента. 
Комуникацията между зъболекар и 
зъботехник относно цвета се основава 
на Optimill 3D-Shade-Matcher. 

сн. 27 Примери за конвенционални 
смесителни палитри (плочки) в бял цвят.

Shade-Matcher

Зъболекарят 
определя цвета.

Зъботехникът 
избира материала.

Цветът е правилен.
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Преди 35 години авторът на статията има 
идеята да смесва боички върху плочка, която напо-
добява истинския цвят на зъбите. Сега, компани-
ята Aidite, е разработила въртящи се смесителни 
плочки, изработени от 3D Pro Zir: 3D Color Plates. 
Плочките са изработени от същия материал, от 
който е направено възстановяването. Зъботех-
никът може да избере плочка, тъй като те са в 
различни цветове (светъл, среден, тъмен), след 
което смесва пастите на боичките и ги съпос-
тавя. Това позволява директна оценка на цвета 
върху възстановяването. Плочката има вдлъбна-
тини, върху които са организирани различните 
пасти и цветове. Четката може да се избърше и 
заостри (сн. 28 до 30).

Заключение
Увеличаването на дигитализацията в цялата ин-
дустрия налага собствениците на лаборатории да 
адаптират съществуващите продукти и услуги. 

Монолитното производство на изцяло керамични 
възстановявания предлага на зъболекарите и тех-
ните пациенти индивидуални решения с икономи-
чески атрактивна цена. Затова интегрирането 

28 29a

29b

30

сн. 28 3D-Colour Plates са изработени от циркониев оксид 
3D Pro Zir и съответстват на цвета на възстановява-
нето.

сн. 29a и 29b Сравнение на боичките Biomic върху бяла 
плочка и върху цветните плочки 3D-Colour Plates. Цветът 
изглежда много по-реалистичен на фон с цвят на зъба, и  
може да се прецени как точно ще изглежда при възстано-
вяването. 

сн. 30 Кант за избърсване и заостряне на четката.
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на дигитално поддържани процеси в ежедневната 
лабораторна работа изисква концептуален под-
ход, в който материалите играят значителна 
роля.

Това изисква добре обмислена концепция.
Предимствата са:

 Управляема складова наличност с един мате-
риал за всички показания.

 Ефективен работен процес: инструменти 
като разцветката 3D-Shade-Matcher и цвет-
ните плочки 3D-Colour Plates подобряват из-
бора на цвят и активират приложението на 
най-фините, реалистични цветови нюанси.

 Малки усилия чрез проста и ясна система.
Когато интегрирате дигитално поддържани 

процеси в ежедневната лабораторна работа, 
трябва да се вземе предвид потенциалът на 
новите бизнес модели и процеси. В областта 
на изцяло керамичните конструкции технологи-
ята за наслояване все повече се измества от 
ежедневие то чрез монолитно производство.

Представената концепция предлага на зъбо-
техника решения, в които той трябва да инве-
стира сравнително малко време, за да може да 
предложи на пациентите добри резултати (сн. 31); 
в допълнение, Optimill е икономична концепция за 
циркониев оксид. По този начин цифрово поддържа-
ното производство в областта на неснемаемите 
възстановявания навлиза в нов етап на развитие.

Превод: д-р Ана Костова

31

сн. 31 Монолитно възстановяване от Optimill 3D Pro Zir.
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Дигитализация,  
DSD и естетика в цвят "Bleach" 

Michael Nytko, Maciej Nytko

Резюме: Нашите пациенти все по-често идват в клиниката с конкретни 
изисквания. Те желаят промяна и искат да имат красиви усмивки, които да са 
открояващи и по-бели. Ние трябва да сме подготвени да изпълним тези техни 
очаквания – и това, както е известно, не винаги е лесно. 

Ключови думи: дигитален дизайн, Digital Smile Design, естетика,  
Bleach Smile, PMMA, Sagemax NexxZr T white циркониев оксид,  
керамика Creation на Willi Geller

Използвани материали и оборудване: Софтуер Exocad, фрезовъчна 
машина VHF 4K4, система Zircos-e, интраорален скенер Carestream 3600, 
дизайн DSD, Sagemax NexxZr T white, керамика Creation - Willi Geller

Социалните медии непрекъснато рекламират красиви лица и подредени 
зъби. Това оказва голямо влияние върху представите на пациентите за кра-
сива усмивка. При силно оцветени зъби или пънчета, зъботехниците трудно 
могат да постигнат правилния цвят Bleach, без да изглежда изкуствено.

В конкретния случай пациентката желаеше промяна, тъй като не беше 
доволна от досегашния цвят на зъбите си (сн. 1). Тя искаше да постигнем 
задоволителен снежнобял краен резултат.

Подход 
С помощта на DSD (дигитален дизайн на усмивката) направихме визуализа-
ция и въведохме референтни линии - хоризонтална и средна. Те са от полза 
при по-нататъшните етапи на работния процес (сн. 2).

Предложихме на пациентката да извършим лечението с 20 облицовани 
коронки от циркониев оксид в цвят Bleach 3 (сн. 3 и 4). След препарация на 
зъбите снехме аналогови и дигитални отпечатъци, а оклузията регистри-
рахме дигитално (сн. 5 и 6). Тя остана непроменена, и се базираше на налич-
ните контактни точки на дисталните зъби (сн. 7 и 8).

В следващия етап, в Exocad проектирахме временно изделие въз основа 
на STL и OBJ файловете.

След това изработихме временна протеза от PMMA, съблюдавайки ли-
нията на усмивката и средната линия, Формата на зъбите бе проверена в 

Майкъл НИТКО  

зъботехник, технически 

консултант за Sagemax  

от Hol-Dental Depot. 

Мацией НИТКО

магистър по зъботехника, 

технически консултант за 

Smile Line, Dekema и Shofu. 

Инструктор на Creation от 

Willi Geller - Hol-Dental Depot.

СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Рехабилитацията  

бе осъществена в 

сътрудничество с  

д-р Йоланта Нитко, която 

има засилен интерес  

към протетиката.  
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1 2 3

4

5 6

сн. 1 Изходната ситуация.

сн. 2 DSD визуализация.

сн. 3 Рентгенова снимка. 

сн. 4 Интраорално сканиране преди шлифоването.

сн. 5 и 6 Дигитални отпечатъци.

сн. 7 и 8 Поддържана оклузия в контактните точки.

сн. 9 Сканиране на временната протеза.

7 8

9

устата на пациента, след което бяха направени 
необходимите корекции (сн. 9). След корекциите 
снехме отпечатъци от временните корони.
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10

15 16

11

13

12

14

сн. 10 до 16  
Процес на 
оформяне на 
конструкцията.



  31 

ПРОТЕТИКА

17

18 19

Следващата стъпка включваше изработва-
нето на гипсов модел, който бе изрязан и скани-
ран с лабораторен скенер. След това го използ-
вахме с наличния проект като предоперативен 
модел, за да адаптираме оклузията спрямо бъде-
щото изделие. Със сканиранията на разделените 
модели, интраоралното сканиране и предопера-
тивния модел на временните протези проекти-
рахме предвидима конструкция - 99% (сн. 10 до 
16) и транслуцентен предоперативен модел (сн. 
17 до 19).

Конструкциите изработихме от NexxZr T 
white на фирма Sagemax. Този материал е цирко-
ниев оксид с висока якост и 42 % транслуцент-
ност, прикриващ добре цвета на пънчето, но и 
пропускащ достатъчно светлина, така че бя-
лото да не изглежда изкуствено.

В следващото посещение изпробвахме коро-
ните и снехме восъчен регистрат за проверка. 
Изделието бе покрито с порцелан на Creation на 
Willi Geller от Мацией Нитко и керамиката бе из-
печена. 

сн. 17 до 19  
Транслуцентен 
предоперативен 
модел.
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След изпичане на всички слоеве, текстури-
ране и глазиране изпратихме възстановяването 
в клиниката на зъболекаря (сн. 20 до 27).

Снимките от 28 до 32 показват крайния ре-
зултат. 

22 23

24

25

27

26

сн. 20 до 27 Изделието след изпичане на всички слоеве, 
текстуриране и глазиране.

20 21
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28

29 30

31 32

сн. 28 до 32 Възстановяването, след циментиране в устата на пациента.  
На снимките все още се виждат остатъци от цимент.
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Снимковият материал показва, че не е по-
стигната желаната симетрия, както и конвер-
генция на средната линия на резците на горната 
и долната челюст. Това се дължи на положението 
на пънчетата (сн. 33 и 34). 

33 34

35 36

37 38

сн. 35 до 43 
След три месеца пациентката 
отново посети клиниката за 
контролен преглед и както се 
вижда на снимките венецът 
се е адаптирал добре и 
усмивката е хармонична.
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По време на един курс разбрах, че изместване 
до 2 mm на средната линия не е осезаемо – при 
условие, че то е паралелно на вертикалната ос 
и линията на усмивката преминава правилно. 
Освен това пациентите с възстановявания “от 
кучешки зъб до кучешки зъб”, няма да обърнат 
внимание на разликите в цвета. Например, ако 
планираме изделие в цвят Bleach 3, а накрая се 
получи цвят Bleach 4, но линията на усмивката и 
формата на зъбите са правилни, тази разлика ще 
остане незабелязана. Това мога да потвърдя от 
собствен опит. 

39 40

41

42

43
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Давор Маркович

 зъботехник 

Проектиране, пресоване, фaсетиране  
с наслояване: ефективно обединяване  
на различни светове 

Davor Markovic'

Тази статия представя ефективен хибриден работен протокол за 
изработване на изцяло керамични възстановявания. Той показва как 
дигиталните технологии могат да се използват за създаване на основа за 
аналогово изработване на окончателни възстановявания. В допълнение към 
техническата експертиза, висококачествените материали са част от 
рецептата за успех. Възстановителната работа в представения случай 
е реализирана с помощта на популярната керамика за послойно нанасяне 
IPS e.max Ceram и прес-керамичната система IPS e.maxPress, която се е 
доказала в продължение на няколко десетилетия (IvoclarVivadent). Статията 
подчертава важността на работата с координирана система от доказани
материали. Това позволява постигането на високо качество и ефективност 
на взаимодействие между различните производствени методи.

Аналогова или цифрова техника, или и двете? Въпреки че процесите в зъбо-
техническата лаборатория обикновено се разделят на аналогови и цифрови 
работни протоколи, ежедневната работа показва, че и двете области са 
част от едно цяло. Комбинирането на цифровите технологии с аналоговите 
техники позволява използването на най-доброто и от двата подхода. Про-
цесите в зъботехническата лаборатория са разнообразни от сканиране 
до проектиране, пресоване и послойно нанасяне, така че, за да постигнем 
оптимални резултати не трябва да се ограничаваме само с прилагането на 
един подход.

Техники за пресоване и послойно нанасяне  
при изцяло керамични конструкции:  
най-актуални според днешните стандарти
В продължение на няколко десетилетия се прилагаха само техниките за ма-
нуална терапия. Те вдигнаха високо летвата за изцяло керамични CAD/CAM 
материали и цифрови технологии. Дори днес в много случаи техниката на 
послойно нанасяне на керамика се счита за най-добрия подход за постигане 
на естетика във фронта. Техниката на наслояване предлага високо ниво на 
гъвкавост, и в зависимост от използваната керамика за фасетиране, впе-
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чатлява с отлични естетични резултати (напр. 
IPS e.max Ceram, Ivoclar). Същото важи и за техни-
ката на пресоване, която изглежда е предпочи-
тан вариант при множество възстановявания; 
процедурата е безопасна и ефективна. Освен 
това прес-керамичните материали (напр. IPS 
e.max Press) предлагат изключителни естетични 
оптични свойства.

Обединяванe на дигиталните 
технологии с мануалните процеси
От няколко години зъботехническите лаборато-
рии използват дигитални технологии, за да подо-
брят своите работни процеси. Колкото и да са 
полезни тези технологии, опитът на зъботехника 
остава от съществено значение. Аналоговите 
процеси оформят естетичния и функционален 
резултат при възстановяването, докато CAD/
CAM технологиите повишават ефективността 
на работния процес. В тази статия е предста-
вен клиничен случай от моята ежедневна прак-
тика, в който демонстрирам взаимодействието 
между аналогова и цифрова техника.

Желанието на пациентката 
e за красива усмивка
Този случай е на Наира, млада жена, която иска 
усмивката є да изглежда красива (сн. 1а). Тя държи 
на външния си вид и се притеснява от състоя-
нието на зъбите си.

При прегледа е установено, че някои от ком-
позитните обтурации на горните є предни зъби 
са със силно променен цвят (сн. 1b). На зъби 11 и 
22 е проведено ендодонтско лечение и техните 
режещи ръбове са изтрити. Естетичният вид 
на усмивката е засегнат допълнително от не-
правилна захапка. По време на първоначалната 
консултация пациентката е обяснила как си 
представя бъдещата усмивка. Разяснени са є 
различните възможности за лечение. Наира под-
черта факта, че иска оптимален резултат с хар-
монично подредени и бели зъби. Изготвен бе  лече-
бен план, който включва възстановяване на зъби 

от 22 до 12 с изцяло керамични възстановявания. 
Преди да започнем работа с възстановяванията 
трябва да коригираме неправилната оклузия. 
Краят на ортодонтското лечение представлява 
отправна точка за протетичната част (сн. 2). 
Снет е отпечатък, за да се регистрира ситуа-
цията преди препарирането на зъбите.

2

1b

1a

сн. 1a Първоначалната ситуация – пациентката желае 
промяна.

сн. 1b Първоначалната ситуация: обтурации с променен 
цвят и неправилна оклузия.

сн. 2 Ситуацията след ортодонтското лечение.
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Цифрова техника:  
Подготовка за дълготрайни 
временни конструкции
Зъби от 22 до 12 се препарират за възстановя-
ване с изцяло керамични корони (сн. 3). Наличните 
композитни обтурации трябва да се отстранят 
изцяло. Зъбите са увредени и постигането на 
адекватен резултат чрез минимално инвазивен 
протокол (фасети) е невъзможно. Взема се от-
печатък от препарираните зъби и след това се 
изработват моделите. В случай като този из-
работваме два модела (сн. 4): Първият модел е 
работен, който използваме за изработване на ке-
пета. Вторият модел е модел с пънчета, който 
визуализира околната мека тъкан (гингивални 
контури, папили) при нанасяне на керамиката.

Дългосрочните временни конструкции изра-
ботихме с CAD/CAM. След това сканирахме мо-
делите и въведохме данните на пациентката в 
софтуера за проектиране на дизайна (3Shape). 

Определихме областта на нанасяне и материа-
лът, който ще използваме. Дигитализирахме ана-
томичният модел (моделът, изготвен преди пре-
парирането на зъбите) и го запазихме с оглед на 
по-късното му използване като референтен за 
проектиране на коронките (сн. 5). След това про-
ектирахме корони с цялостен анатомичен кон-
тур, които отразяват формата и функцията на 
предвиденото окончателно възстановяване (сн. 
6). Софтуерът може да се използва за проекти-
ране не само на формата на зъба, но и на микро- и 
макроструктурата на зъбната повърхност. С по-
мощта на фреза, която позволява постигането 
на голяма прецизност възпроизведох ме дори 
най-фините детайли точно и прецизно с помо-
щта на цифров метод. Дългосрочните временни 
конструкции изработихме от TelioCAD (Ivoclar). 
Тези дискове с омрежен PMMA се характеризи-
рат с отлични оптични и механични свойства. 
Монохромният материал помага при оценката 

4

5b

3

5a

model?

сн. 3 Препариране за корони на зъби от 12 до 22. сн. 4 Създаване на моделите.

сн. 5a Цифровизиран модел на препарираните зъби... сн. 5b … насложен върху предоперативната ситуация.
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и определянето на цвета на окончателното 
възстановяване. С помощта на фрезоващ апа-
рат прецизно фрезовахме короните от дискове 
TelioCAD с цвят A2 (PrograMill PM7, Ivoclar) (сн. 7 и 
8) и при изпробването изследвахме цвета, фор-
мата и функцията в устата на пациентката. 

В този момент пациентката придоби визуална 
представа за бъдещата си нова усмивка. Корек-
циите и адаптациите на размера и формата на 
короните бяха обсъдени с нея и изработени в 
лабораторията (сн. 9).

6b

8

9b

6a

7

9a

сн. 6a и 6b CAD дизайн на дългосрочните временни конструкции с цялостен анатомичен контур.

сн. 7 Дългосрочни временни конструкции, изработени от диск от 
PMMA (Telio CAD) с помощта на фрезоващ апарат.

сн. 8 Фиксиране на позицията на временните кон-
струкции върху модела с помощта на силиконов 
ключ.

сн. 9a и 9b Дългосрочни временни конструкции in situ и щастливата усмивка на пациентката.
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Хибридна техника: изработване 
на кепетата за короните
За да изработим постоянните фронтални ко-
рони, се върнахме към CAD програмата и израбо-
тихме дизайна на кепетата, базиран на формата 
на цялостния анатомичен контур (сн. 10). Пос-
тарахме се да осигурим равномерно отнемане, 
така че фасетиращата керамика да може да се 

нанесе с еднаква дебелина и свиването на цялата 
керамика да бъде равномерно по време на изпича-
нето. Коронковите кепета трябва да бъдат пре-
совани от IPS e.max Press (Ivoclar). За целта първо 
фрезовахме CAD короните от восъчни дискове 
като използвахме ProArt CAD Wax (Ivoclar), който е 
оптимално съгласуван с техниката на пресоване 
и литиево-дисиликатната прес-керамика (сн. 11). 
Опитът на автора показва, че оставането в 
рамките на координирана гама от материали 
гарантира надеждни резултати и висока точ-
ност на напасване, намалявайки времето, израз-
ходвано за преработване. Като алтернатива на 
CAM фрезоването може да се използва адитивен 
метод за изработване на кепета (PrograPrint PR5 
3D принтер, Ivoclar).

След фрезоване, кепетата бяха поставени 
върху основата за опаковане с помощта на водач 
за отливни щифтове (IPS Sprue Guide, Ivoclar) и 
подготвени за процедурата на пресоване (сн. 12). 
Изборът на подходящ ролинг е от изключително 
важно значение. С помощта на разцветката за 
пънчета (IPS Natural Die Material, Ivoclar) (сн. 13a) 
тествахме ролинги за пресоване IPS e.max с 
различни цветове, степени на полупрозрачност 
(транслуцентност) и степени на опацитетност. 
Също така съпоставихме две различни геоме-
трии на конструкцията, за да ги сравним: Пър-
вият комплект от четири кепета имаше еднаква 
дебелина на слоя от 0,5 mm за всяко от тях. За 
втория комплект дебелината на слоя в областта 
на шийката бе увеличена до 0,9 mm, за да мас-
кираме тъмното оцветяване в цервикалната 
област на препарираните зъби. След като срав-
нихме различните варианти един с друг, реши-
хме да използваме ролинг със среден опацитет  
(MO 1). Ролингът MO1 ще осигури координирано 
ниво на яркост и достатъчна наситеност в зо-
ната на дентина и ще прикрие надеждно тъмните 
препарации. Поставяне на отливни щифтове, 
опаковане, предварително загряване, пресоване: 
тук няма да се спираме на описанието на отдел-
ните стъпки на техниката на пресоване. Досега 
техниката е достигнала зрялост и осигурява 
висока прецизност. Ако следвате инструкциите 

10

сн. 10 CAD дизайн на кепетата за корони, базиран на фор-
мата на цялостния анатомичен контур.

11

сн. 11 Кепета за корони, фрезовани от восъчен диск (ProArt 
CAD Wax).

SPRUING

12

сн. 12 Подготовка на восъчните кепета за пресоване.
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на производителя, и ако използвате пещ за пресо-
ване Programat EP3010 G2 (Ivoclar), можете да сте 
сигурни, че ще постигнете надеждни резултати 
при пресоването.

Ръчна техника: фасетиране  
на короните с наслояване
Силиконовият ключ, изработен от дългосроч-
ните временни конструкции, служи като водач 

13b

14b

15b

13a

14a

15a

сн. 13а Определяне на цвета на препарираните 
зъби в устата на пациентката.

сн. 13b Тестови пресования, направени с различни опацитети, цве-
тове и две различни дебелини на слоя за избор на ролинг.

сн. 14a Пресованите кепета (IPS e.max Press) на 
модела с пънчета, фиксирани на място със силико-
нов ключ.

сн. 14b Изолиране на силиконовия ключ (за създаване на бариера 
между силикона и керамиката за послойно нанасяне).

сн. 15a и 15b Нанасяне на опакерния слой (wash) и подготовка на пресованите кепета за ръчно фасетиране  
(IPS e.max Ceram).
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за копиране на формата и размера на времен-
ните корони, когато фасетиращата керамика 
е нанесена послойно върху кепетата (сн. 14а). 
За тази цел изолирахме силикона със сепаратор 
за керамика (сн. 14b). При този процес е важно 
напълно да се разпредели всеки излишък. Фасе-
тиращата керамика не трябва да се замърсява 
със сепараторен материал. За процеса на фа-
сетиране използваме керамиката за послойно 
нанасяне IPS e.max Ceram (Ivoclar). Материалите 
IPS e.max Ceram Selection ни дават висока сте-
пен на творческа свобода и индивидуалност. Те 
се предлагат в ярки цветове и с впечатляващи 
оптични свойства и допълват гамата IPS e.max 
Ceram (сн. 15a и 15b).

След подготовка на кепетата поставихме 
опакерния слой (wash). В цервикалната област 
нанесохме IPS e.max Ceram Power Dentin A2 и след 
това продължихме да изграждаме формата на 

зъба, използвайки стандартния дентинов мате-
риал с цвят A2 (сн. 16a и 16b). С помощта на сили-
коновия ключ изградихме и четирите корони до 
цялостен анатомичен контур само с дентинова 
маса. След изсъхване на материалите отстра-
нихме силиконовия ключ. Опитът показва, че в 
процеса на изпичане керамиката се свива с около 
1,5 mm, което означава че дентиновите корони с 
цялостен контур ще се свият към сърцевината 
на дентина по време на изпичане. В слоевете 
включихме фини структури на мамелони (сн. 17). 
Запазихме инцизалната дължина на дентина и 
почистихме пространството между мамело-
ните, за да включим малко Impulse-материал. 
Тези материали позволяват да прилагаме спе-
цифични за пациента характеристики. Именно 
високата степен на гъвкавост и възможност за 
творчество отличават мануалната техника от 
дигиталното производство (сн. 18 и 19).

16a

17

IPS e.max ceram

power dentin A2

dentin A2

dentin A2

16b

18

ct-orange pink

IPS e.max ceramdentin core, mamelons impuls layering
incisal edge

 oper efiect 1 transpa blue

 Sl yellow

 dentin A2 silk

сн. 16a и 16b Изграждане на короните до цялостен контур с дентинови маси.

сн. 17 Леко отнемане за включване на материалите Ma-
melon и Effect.

сн. 18 Завършване на процеса на наслояване с помощта на 
различни материали Effect и Impulse.
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След като короните бяха готови, направихме 
първото изпичане. Резултатът разкрива модел 
на изграждане на цвета отвътре, който по-
късно ще определи естествения вид на възста-
новяването. Въпреки общата дебелина от 0,9 mm 
в инцизалната област, короните демонстрираха 
оптични свойства, които искахме да постигнем 
(сн. 20). След проверка на короните със силиконо-
вия ключ установихме очакваното равномерно 
свиване на керамиката. Преди финализирането 
изпробвахме короните в устата на пациент-
ката (сн. 21). Пробата показа, че короните могат 
да излъчват малко повече топлина. При второто 

наслояване добавихме материал Incisal в подхо-
дящ нюанс (жълт) към зоната, простираща се 
от централната до инцизалната трета (сн. 22).

Мануална техника:  
завършване на короните
Финализирането е също толкова важно за по-
стигане на естествено изглеждащ естетичен 
вид, както и наслояването. И в това отношение 
мануалната техника поставя високо летвата. 
Всеки зъботехник има свой собствен начин за фи-
нализиране на формата на зъба и изграждане на 

19

20a 20b

IPS e.max ceram dentin impuls firing

21 22

2. incisal firing 745 c

incisal 3

сн. 19 Завършеното наслояване преди изпичане.

сн. 20a и 20b Корони, позиционирани върху модела след 
първото изпичане. Обща дебелина инцизално: 0,9 mm.

сн. 21 Проба след първото изпичане.

сн. 22 Усъвършенстване на формата на зъба за 
следващото изпичане.
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IPS e.max ceram
ivocolor glaze

25

водещите линии и ръбове, микрофини извивки и 
деликатни перикимати. Ние използваме моливи с 
различни цветове, за да визуализираме формата 
и след това възпроизвеждаме естествената ге-
ометрия и морфология с помощта на ротационни 
инструменти (сн. 23). Поръсването с прах за тек-
стура ни позволява да визуализираме и проверим 
текстурата на повърхността в детайли (сн. 24). 
След нанасяне на финалните щрихи върху тек-

стурата на повърхността, отново насочихме 
вниманието си към светлинно-оптичните свой-
ства. Универсалната гама IPS Ivocolor (Ivoclar) от 
боички и материали за глазиране ни позволи да 
направим фини и деликатни корекции на цвета 
(сн. 25). Боичките изпекохме с помощта на специ-
ална програма за изпичане при 700°C. След това 
внимателно нанесохме глазурата, след което 
отново изпекохме покритието (710°C). Матери-

23

shape

24

texture

сн. 23 Маркиране на характерните особености на 
зъба за възпроизвеждане на естествено изглеждаща 
форма и текстура на повърхността.

сн. 24 Проверка на микро- и макротекстурите с 
помощта на поръсване с прах за текстура.

сн. 25 Нанасяне на фини корекции на оптичните 
свойства и характеризиране чрез универсална гама 
от материали за оцветяване и глазура (IPS Ivocolor).

26a 26b

сн. 26a и 26b Поставените фронтални корони отговарят на предвидената форма, цвят и функционират точно.
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алът за глазура, който използваме във връзката 
с керамиката за наслояване, няма флуоресцентен 
ефект, тъй като този ефект вече е включен в ке-
рамиката за послойно нанасяне. При изработва-
нето на монолитни възстановявания (напр. цир-
кониев оксид), обаче използвам флуоресцентна 
глазура.

Резултат
Пробата след първото изпичане показа добри 
резултати. Предадохме завършените корони в 
денталната практика и бяхме спокойни, че сме 
си свършили работата добре (сн. 26a и 26b). За па-
циентката вълнението бе огромно, тъй като тя 
си задаваше много въпроси, отговорът на които 
се състоеше в нашата работа. Ще отговорят 
ли короните на нейните очаквания? Щеше ли ус-
мивката є да изглежда така, както се надяваше? 
Отговорът на тези въпроси можеше да се види 
на нейното щастливо и сияещо лице, след поста-
вяне на възстановяванията (сн. 27). Форма, цвят, 
размер и функция: изцяло керамичните възстано-
вявания съответстват съвършено на лицето на 
пациентката.

Заключение
В нашата практика използваме редовно пред-
ставения хибриден работен протокол, за да 

постигнем целите си. Използваме материали, 
които са се доказали във времето. В много слу-
чаи това включва технологията за пресоване, 
която бе въведена от Ivoclar преди 30 години и не 
е загубила своята практичност и до днес. Комби-
нираме техниката на пресоване с дигиталните 
технологии и техниката на наслояване, за да по-
стигнем оптимално ниво на качество, надежд-
ност и ефективност, и по този начин да задово-
лим високите изисквания на пациентите. 

27

сн. 27 Пациентката е доволна и щастлива от възстановя-
ванията и „новата“ си усмивка.
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