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Д-р Павлина ХРИСТОВА

Клиничен случай 
на прораснали молари 

26 и 27 поради прекалено 
дълго отложено поставяне на 

импланти в областта на 
36 и 37 зъб (сн. 1)

Необходимо е възстановява-
не на кривата на Шпее във вто-
ри ква дрант, за да може имп
ла нтирането и протезирането в 
об ласт  та на 36 и 37 да бъде ста-
билно и дългосрочно.Това нала-
га нивелирането на 26 и 27 по 
кривата на Шпее, за да се полу-
чи такa необходимият клирънс 
за надстройките на имплантите 
на 36 и 37 зъб.

интраорален предопреати-
вен изглед (сн. 2)

Виждат се 26 и 27 зъби с ос-
тарели обтурации MOD. Ако 
зъ бите се изпилят на 1,5 mm от 
кривата на Шпее и реставраци-
ите се направят по директния 
ме  тод, би било доста трудоем-
ко и отнемащо време, предвид 
потрудния визуален и манулен 
достъп до двата найдистални 
зъ  ба във втори квадрант. 24 и 
25 зъби ще бъдат реставрирани 
по директен метод в следващи-
те посещения по желание на па-
циентката.

Подготовка и препарация 
на зъбите (сн. 3).

Старите обтурации се премах-
ват и зъбите се препарират, така 
че да се получи 1,52 mm отсто-
яние оклузално, така необходи-
мо условие за бъдеща устойчива 
оклузия. Дизайнът на препара-
цията е такъв, какъвто е за ком-
позитни и керамични инлеи и 
овър леи  с тейпър, не помалък 
от 10 градуса и гладки заоблени 
ръбове. Обратно на полуинди-
ректния интраорален метод, къ-
дето този тейпър на препарация 
трябва да е поголям от 15 гра-
дуса и без каквито и да било под
моли, при този метод (полуин-
директен екстраорален) малки 
подмоли са допустими, поради 
еластичността на силиконовия 
мастер модел.

Взимане на отпечатък (сн. 4)

Взима се отпечатък с А или С
силикон (др Дидие Дичи посоч-
ва дори алгинат за достатъчно 
добър за взимане на този отпеч-
тък). На зъбите се поставя вре-
менна пломба от Systemp Onley 
на IvoclarVivadent или просто 
фотокомпозит с точково ецване 
без бондинг. При тази мето дика 
пациентът се изпраща в ста ята 
за почивка за кафепауза, защо-
то завършването на индирект-
ните реставрации става същия 
ден до 1,5 ч. В този случай обаче 
ние поставихме временни плом-
би и насрочихме час на следва-
щия ден.

Отливане на работния мо-
дел (сн. 5, 6 и 7) 

Вижда се отлетият модел. По 
Дидие Дичи подходящи за то ва 
материали са Blue Mousse Par
kell или Dieflex на Denville. По-
ради липсата им на българския 
дентален пазар, тук се използва 
Impregum. Според Дидие Дичи 
може да се използва всеки А или 
Ссиликон с нисък или висок ви
с козитет. Основната характе
ри с тика на тези материали, 
пра веща ги подходящи за изра-
ботването на модела, са бързо 
време на втвърдяване и ви сока 
ригидност. Друга важна особе-
ност, която не е за пренебрегва-
не, е необходимостта за ле сно 
сепариране на двата сили кона  
този на отпечатъка, и този на мо-
дела. Използвайки материали с 
различна химична субстанция 
(Cсиликон за модела и полиет-
ерна гума), възможността двата 
материала да се слепнат се пре-
дотвартява. Отливат се 2 моде-
ла  единият е работен  за сепа-

риране на отделните пънчета, а 
другият е мастер модел, който 
служи за ажустиране на между-
зъбните контакти.

изработка на реставрации-
те на работния модел (сн. 8, 9, 
10, 11)

Използвани са предварително 
нагряти нанокомпозити, мето
ди ка, която се използва широ-
ко при директните реставрации 
в школата на др Радлинский. 
Използвани са само емайлови 
ма сацветове B2 и WE Esthet 
(Den tsply). Дебелината на инле
ите е мин. 1,5 mm, значително 
помалко от тази, необходима 
за направата на керамичните, 
къ дето това е над 2 mm задъл-
жително условие и над 3 mm 
ширина в истмуса между тубер-
кулите. До казано е, че предва-
рително на гретите до 55 градуса 
ко мпозити се втриват полесно 
към стените на кавитета, имат 
перфектна маргинална адапта-
ция, значително попълна по-
лимеризация с намаляване броя 
на свободните радикали, а оттам 
подобрени механични и физич-
ни свойства.

ажустиране (try in) към мас
тер (несепарирания) модел 
(сн. 12 и 13)

Циментиране (сн. 14)

Времените инлеии се премах-
ват със сонда или ултразвук. Зъ
б ните повърхности се почистват 
Air flow и се поставя кофердам, 
протокол, задължителен при 
фик сирането на директните и 
индиректните реставрации. По-
върхността на зъбите се конди-
ционира по класичес кия начин 

 ецване 3045 s за емайл и 15 s 
дентина. Аплицира се двуком-
понентна адхезивна система  
праймер и бонд (едно или дву-
бутилкова) или самоевацваща се 
адхезивна система. Полимери-
зира се. В този случай бе изпол з
ван XP бонд на „Дентсплай“.

Инлеите се циментират с пре
д варително нагрят до 55 граду-
са микрохибриден композит (в 
специална за целта печка за на
гряване на композити)  така 
на г рят той е в потечлива кон-
систенция, разпределя и се адап-
тира перфектно по краищата. 
Въ т  решната повърхност на ин-
леиите, която ще се цименти-
ра, се обработва с пясъкоструй-
ник и силанизира с Monobond S 
(Vivadent), след което се омок-
ря със същата адхезивна систе-
ма, с която и кавитетът. Изборът 
на ХP бонд отново не е случа-
ен  това е чудесен униве р сален 
самопраймеров дентинов адхе-
зив, но и адхезив, който осигу-
рява адхезия не само към денти-
на и емайла, но и отлична връзка 
между стар и нов композит. На-
нася се по повърхностите на ин-
леите, не се полимеризира.

Използва се специален улт ра
звуков накрайник (напр. Lu ting 
tip на ЕМС или Kavo) на бе зводeн 
режим за притискане и изгонва-
не на въздушните мехурчета на 
загретия компо зит. Да не се из-
ползва течен ко мпозит, чиято 
по вишена течливост е за смет-
ка на понижената концентрация 
на частиците и въпреки добро-
то си краево разпределение, е с 
понижена устойчивост и пови-
шено полимеризационно свива-
не при втвърдяване

В сравнение с полуиндирект-
ния интрорален метод предимс
т вото на този метод, е възмо
ж    ността за моделиране на 
п о добра анатомия, благодаре-
ние на директния визуален и ма-
нуален достъп извън устата. Ос-
вен това спестяваме на пациента 
ненужния престой на зъболека
р ския стол, докато ние извай-
ваме анатомичните форми на 
зъба. Липсата на контрамодел и 
изграждането без наличието на 
антагонисти много често налага 
допълнително ажустиране в ус-
тата. Затова също е абсолютно 
не обходимо да се направи пред-
варителен анализ на съзъбието 
на модели  степен на изтрива-
не, да се анализират специфич-
ните характеристики на налич-
ните зъби, както и много точни 
познания по моделаж на т. нар.
директни художествени рестав-
рации. Сн. 15 и 16 показват си-
туацията 1 седмица след цимен-
тирането.

Учителят (Конфуций - бел. автора) каза: 
„Да учиш и навреме да прилагаш научено-
то, нима то ва не е радостно? Да посрещ-
неш приятел, който пристига отдалеч, нима 
това не е радостно? Да си непризнат от хо-
рата, без това да те наскърбява, не е ли та-
къв благородният човек?“
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Да учиш...
„Да учиш…” - най-известната, авторитетна и едновременно най-ос порвана 

фраза от Конфуцианската доктрина. И до днес се спори дали под тази фра-
за се разбира овладяване на книжни знания, све т ски науки и изкуства или 
овладяването на духовни такива, които ще помагат за трансформацията на 
Човека в Мъдър, Благороден, Ве ликодушен, Радостен.

Дали знанията, които натрупваме, е позволено да се използват за себе-
служене, прослава на собственото ни име и обслужване на на шето Его или 
трябва да посветим всяко наше знание за Служенe за Благото на цялото чо-
вечеството?

Тези въпроси са повече от актуални, особено сега, когато на шата профе-
сия е вече повече бизнес, отколкото изкуство. Зна нията, кои то някога са но-
сели Радост, сега се смятат за ненужни, ако не носят печалба.

И все пак, независимо какви са мотивите ни да се учим и да на предваме 
в овладяването на ня коя професия и наука, Пътят на Професионалното усъ-
вър ше н стване рано или късно ще ни до веде до Пъ тя на Духовния на предък 
или този на Радостта, според учение то на Конфуций.

На фона на тези глобални философски въпроси за смисъла на ця лото човеш-
ко знание, противопостяването на последователите на двете течения - директ-
ни и индиректи реставрации, из глеждат по някога толкова из лишни, колкото 
неразумно е било противопо с тяването на по следователите на близки по про-
изход и доктрини ре лигио з ни и философски школи като те зи на католицизма и 
протестанството, на Дао и будизма, на стоицизма и епикурейството.

Затова в няколко статии ще ви покажем случаи, решени с директни и ин-
директни възстановявания от керамика и композит, както и предимствата на 
двете школи в ресторативната дентална медицина

Предмет на тази статия е да запознаем българските дентални лекари с един 
малко познат, но доста интересен метод, заемащ ме ж динно място между ди-
ректния и индиректния, съчетаващ предимствата и на двата. Композитните 
реставрации при него се из работват в едно посещение в клинични условия, 
но екстраорално. Това се извършва в едно посещение, като по този начин 
се избя г ва оскъпяването и удължаването на процедурата поради отпадане 
на лабораторния етап.

Индикации за този полуинди ректен ектраорален метод са об ши р ни кави-
тети с 1 до 3 повър хности, включително такива с покрива не на туберкули и е 
подходящ най-вече при възстановявания на един, най-много 2 зъба на квад-
рант или дъга.

Въпреки че тази методика се преподава на майсторските класове при д-р 
Дичи, този случай не би могъл да бъде решен и без умения та, които се полу-
чават на майсторските класове при школата на маестро Радлинский за ди-
ректни композитни реставра ции.

Искам да благодаря на моите 
мен тори, учители и приятели д-р 
Дидие Дичи, д-р Сергей Радлинский, 
д-р Владимир Ашиков и д-р Ирина 
Кибенко, без чиято всеотдайност и 
логи с тична помощ, напредъкът ми в 
областта на директните и индиректни 
реставрации не би бил възможен.

За статията са използвани ма-
териали и монографии на Дидие 
Ди чи и Роберто Спреафико, както 
и статии от списанията „Дент арт“ и 
Quintessenz.

Екстраорален 
метод, съчетаващ 
предимствата 
на директното 
и индиректното 
възстановяване


