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–  Aдхезивна система за циментиране със 
стабилен цвят, за постоянно циментиране 
на керамични и композитни реставрации

– Отлично балансирани, пет  
   рентгеноконтрастни нюанса на цимента,     
   със същите нюанси пробни пасти за  
   впечатляващи естетични резултати

–  Улеснен протокол на работа и гъвкавост  
при избора на фото или двойна 
полимеризация, без компромис в  
крайния резултат [1]
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Възстановяване на цяло съзъбие с 
литиево дисиликатни корони при 
пациент с dentinogenesis imperfecta – 
клинично изследване с период на 
наблюдение повече от 10 години

Daniel Edelhoff, Josef Schweiger, Oliver Brix

Предоперативна 
ситуация
Клиниката ни посети 16-годишен па-

циент с родителите си, с желание 

за възстановяване на увредените му 

зъби. Той не съобщава за наличие на 

болка, но споделя емоционален стрес, 

предизвикан от външния вид на него-

вото съзъбие (фиг. 1). По време на кли-

ничния преглед бащата на пациента 

съобщи, че временното му съзъбие 

е било увредено по същия начин. Въз 

основа на клиничния преглед и анам-

незата е поставена диагноза несинд-

ромен тип - dentinogenesis imperfecta. 

Това състояние засяга структурата 

на дентина и е предизвикано от мута-

ция на генетичен локус 4q22.1 в гена 

на дентиновия сиалофосфопротеин 

(DSPP).8 Установена е промяна в ни-

вото на дентиновия сиалофосфопро-

теин, която се изразява в нарушение 

на минерализацията му. Вторични бе-

Представеният случай описва възстановяване на цяло съзъбие на млад 
пациент с генерализирано състояние dentinogenesis imperfecta. Лече-
нието включва дългосрочни временни корони, изработени по CAD/CAM 
технология от високо устойчив полимер, които се проследяват по 
време на периода на растеж. Постигнат е предвидим резултат с окон-
чателно възстановяване от литиево дисиликатни корони.

фиг. 1 Предоперативна ситуация: усмив-
ката на пациента. Наблюдава се значи-
телна деструкция, предизвикана от зна-
чително оцветяване и небалансирани 
зъбни пропорции в резултат на състоя-
нието, известно като dentinogenesis 
imperfecta type II. 

1
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лези, асоциирани с това състояние са 

пулпната облитерация и промените 

в челюстната кост.9-11 Клиничната 

изява включва синеещо, кафяво към 

кехлибарено оцветяване на емайла на 

зъба (фиг. 2a и 2b). Под въздействие то 

на дъвкателните сили емайлът е 

много чуплив, в резултат на което де-

фектният дентин лесно се експонира 

(фиг. 3a и 3b). Рентгеновите снимки 

визуализират корони с камбановидна 

форма и къси корени с прогресивна 

облитерация на пулпната камера (фиг. 

4).5,7 Процесът на деструкция, без про-

веждане на лечение, води до прогре-

сивна загуба на цялата зъбна корона, 

както и до намаляване на вертикал-

ното измерение на оклузията, което 

е трудно за ортодонтска корекция.1,5 

В литературата се подчертава важ-

ността на ранната интервенция, 

която цели предотвратяването на 

прогресията на зъбната деструкция 

и увреждането на правилната функ-

ция.4,12 В тези случаи изцяло керамич-

ните възстановявания се приемат 

2a

3a

4

2b

3b

фиг. 2a и 2b Предоперативна ситуация: функционални 
нарушения, предизвикани от разрушаване на зъбната 
структура. 

фиг. 3a и 3b Предоперативна ситуация: изглед към 
горна и долна челюст. Първите молари в двете челюс-
ти са с висока степен на деструкция.

фиг. 4 Панорамна снимка на началната ситуация: види-
ми са относително късите корени и облитерирани 
пулпни камери.
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TORNADO X
6 основни характеристики на турбина TORNADO X

Sealed Head™ contamination control  
В комбинация с клапан, устойчив на износване, се 
предотвратява проникването на слюнка и други 
микроорганизми в главата на инструмента и спрея, 
което премахва риска от контаминация и заразяване на 
пациента и значително удължава живота на лагерите.

Спрей с LED светлина  
Ултра-прецизна система за 
охлаждане, състояща се от три 
отделни спрейове за въздух и вода, 
осигуряващи гарантираното 
охлаждане при работа. В комбинация 
с LED светлина, Ви гарантираме 
отлична видимост.

Accu-Chuck PreciPlus™  
задвижващ механизъм за залавяне и въртене  
Тази революционна технология осигурява стабилно 
залавяне на борера, елиминирайки всички вибрации и 
предоставяйки неповторима стабилност и комфорт 
на TORNADO X за най-прецизната работа. 

Custom-designed ceramic ball bearings 
Устойчивите на износване керамични лагери 
Bien-Air осигуряват удължен експлоатационен 
живот и гарантират по-малко шум.

Cool Touch™ safety  
Удобно интегрирана в бутона на главата, 
патентованата технология против 
нагряване е предназначена да поддържа 
главата на инструмента при безопасна 
температура, като по този начин 
значително намалява риска от  
изгаряния на пациента.

Free move 
Свободно движение за оптимален комфорт. 
Благодарение на куплирането Unifix, Bien-Air 
ще превърне работния Ви ден в специален.

ДОВЕРИЕ, 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ! 
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протетика

Интердисциплинарното лечение е 

голямо предизвикателство за всички 

участващи  в него специалисти. Пред-

поставките за дългосрочен клиничен 

успех се основават на  правилно по-

ставена диагноза, от която впослед-

ствие се съставя лечебният план, 

който трябва да оцени рисковете и 

ползите от всеки избор и свързаната 

с него биологична цена.

Мултидисциплинарно  
ортодонтско-протетично  
лечение за минимално инвазивно 
адхезивно възстановяване

Dr. Andrea Savi, Oliviero Turillazzi, Prof. Lorenz Moser 

1a

Представеният случай описва лече-

ние на пациентка, посетила за първи 

път клиниката на д-р Уте Шнайдер 

и д-р Лоренц Мозер, специалисти по 

ортодонтия, с искане за естетично 

подобрение (фиг. 1).

Правилният подход за рехабили-

тация включва участието на целия 

протетично-ортодонтски екип при 

изготвяне на цялостен лечебен план: 

за тази цел дигиталните технологии 

са ефективен инструмент в комуника-

цията и контрола през цялото орто-

донтско лечение (фиг. 2 и 3).

За постигане на крайната цел се 

използват както интраорални скани-

рания, така и изходни модели за из-

вършване на диагностичен восъчен 

моделаж, който се използва по време 
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