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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ I ЗЪБНО ИЗТРИВАНЕ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ I ОКЛУЗИЯ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ 
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В 
настоящия брой поста-

вяме акцент на темата 

оклузия, за да илюстри-

раме колко е важно да бъ-

дат разбирани изискванията на па-

циента относно лечението и да 

бъдат съпоставяни техните жела-

ния с резултатите от изследване-

то на оклузалните нарушения. 

Естетичното зъболечение не се 

изразява само в това да се напра-

вят по-атрактивни зъбите на па-

циента. Успех се постига само 

ако зъбите функционират добре, 

а възстановяванията са трайни и 

в хармония с лицето на пациента. 

Щастливият край зависи от раз-

бирането от страна на клиницис-

та на принципите на конструкци-

ята на усмивката, на техниките за 

циментиране и преди всичко от ця-

лостното познаване на оклузията.   

   Необходимото разбиране на ок-

лузията и осъществяването на ес-

тетично зъболечение не могат да 

бъдат сравнявани с парадоксалния 

въпрос кое е първо – яйцето или 

кокошката. Няма спор кое е по-ва-

жно. Важно е оклузията да бъде по-

ставена на стабилна основа, пре-

ди да се предприеме някаква форма 

на възстановително зъболечение, 

а не да се акцентира само на ес-

тетични процедури. Никой клини-

цист не трябва да мисли за вариан-

ти на възстановително зъболече-

ние и разбира се, за незадължител-

ни процедури върху здрави зъби, без 

да знае как да открива и интерпре-

тира симптомите на нарушена ок-

лузия, а също и как да комбинира ле-

чението на откритото нарушение 

с желанията, които пациентът из-

явява. 

Преди да се впуснат в сферата на 

естетичното зъболечение, много 

дентални лекари посещават реди-

ца практически курсове, използвай-

ки своите собствени пациенти, за 

да достигнат до ниво на разбира-

не на аспектите на оклузията, кои-

то са преценили като необходи-

ми за успешното лечение на голе-

ми възстановителни случаи, били 

те инлеи в един квадрант, възста-

новявания на цели зъбни редици, или 

преобразяване на усмивката.

„Dental Тribune България“ от го-

дини е посланик по темата „Оклу-

зия“ в качеството си на официа-

лен партньор на световноизвест-

ния научен център, базиран в Ан-

глия – Dawson Academy. Благодаре-

ние на това повече от 10-годишно 

партньорство в страната ни бяха 

разпространени стотици издания 

на знаковия учебник „Функционал-

на оклузия“, чийто автор е създа-

телят на Dawson Academy – д-р Пи-

тър Доусън; бяха организирани ре-

дица обучения съвместно с Българ-

ската академия по дентална козме-

тика, председателствана от кли-

ничния инструктор на академията 

Dawson – д-р Селар Франсис (в броя 

поместваме и статия под негово-

то авторство). И още – през 2018 

г. 10 българи преминаха едногодиш-

ната модулна програма за обучение 

по темата „Оклузия и естетика“ 

в централата на Dawson Academy 

в Англия, отново под егидата на 

„Dental Тribune Българи“ и Българ-

ската академия по дентална козме-

тика.

Онези български дентални лека-

ри, които имаха желанието и въз-

можността да посетят планета-

та „Оклузия“, почерпиха от нейно-

то познание и започнаха да разби-

рат и да си обясняват сложни кли-

нични случаи, които преди това са 

им се стрували невъзможни за раз-

решение.

Настоящият брой е за всички, 

които са убедени, че подобрената 

естетика и всички козметични ден-

тални процедури трябва да имат 

за резултат правилна и адекватна 

функционалност, като това може 

да бъде постигнато само посред-

ством правилна оклузална схема. 

Ползотворно четене!  

Dental Tribune България
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В мартенския брой сме се постарали да ви поднесем както полез-

на, така и любопитна информация. С удоволствие ви представяме 

интервю с неповторимия и обичан проф. Паскал Мание, в което 

той споделя за възможностите на ултраконсервативната дентал-

на медицина и промяната на парадигмите в професията.

На 20 декември 2014 г. светът на медицината се раздели с една не-

обикновена, обичана и вдъхновяваща личност – проф. Бранемарк. За 

да си спомним за него и за да се докоснете до част от неговия изклю-

чителен принос, публикуваме мислите на проф. Томас Албректсон 

от Швеция. Той разказва за далновидността на учения, който про-

мени принципите на лечение в денталната медицина и медицината 

като цяло (стр. 4).

В броя ще откриете клиничен случай, предоставен от италиан-

ското издание на Dental Tribune, описващ използването на адхезив-

ни индиректни възстановявания в дисталния участък (стр. 6); ста-

тия на автора на книгата Esthetic Dentistry д-р Джордж Фрийдман 

относно предимствата на безжичните дигитални сензори като 

модерна възможност за образна диагностика в денталната практи-

ка (стр. 8) и клиничен случай на екип френски специалисти с използ-

ване на завинтен върху имплантати мост от циркониев оксид във 

фронталната област (стр. 12).

Този месец при вас пристига и специализираното издание Implant 

Tribune, съдържащо документирания опит на доказани предимно 

български специалисти. За цвят в броя намери място и статия на 

немски екип от професори, която разкрива един нов метод за сне-

мане на отпечатък от силно наклонени имплантати. 

Както знаете, този месец от 10 до 14 март e най-голямото съби-

тие в световен мащаб в бранша ни – IDS Cologne. Нашият екип ще 

бъде там и ще се опита да отрази в следващия ни брой поне пулса 

на новостите, които сме сигурни, че ще са многобройни.

Желаем ви приятни минути с „Дентал Трибюн“ и Implant Tribune!

От Редакцията

Скъпи четящи, 
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До д-р А. Рашева
чрез в. „Дентал Трибюн“

Браво, д-р Рашева,
Браво и на редакционната колегия на вестника, която публикува в януар-
ския си брой т. г. Вашите „Съвети за родители (и зъболекари) относно 
подготовката на деца за дентално лечение“. Подходът към деца и роди-
тели преди и по време на лечението има стратегическо значение за не-
говия успех. И Вие, д-р Рашева, поднасяте на читателите едно ценно  
обобщение на полезния си, интелигентен клиничен опит в тази насо-

ка. Опит, „закован“ от съвет номер 7:  „Не позволявайте на детето да се работи чрез на-
силие“. Разбира се, ако лечителят знае как да приложи този подход. И най-важното – ако 
иска. Защото неуспехът с денталното лечение на детето може да се дължи и на това, че 
някой не знае и не може правилно да подходи и да се справи с него, и на стремежа да не 
се „харчи“ ценно време за „разглезени ревльовци“. Често с  неточна  сметка – „спести-
лите“ време от „нерентабилното“ лечение на деца губят перспективата „да се изре-
ди родата“ при чаровния зъболекар, успял с детето. Но с общ резултат – проблеми с  
денталното здраве на детето, докато порасне и се осмели да влезе в зъболекарски кабинет.

Вие, д-р Рашева, давате твърде полезни съвети. Дано достатъчен брой колеги и родители се  въз-
ползват успешно от тях.

     Проф. В. Мутафчиев

Отзвук
По повод статията, публикувана в януарския брой на в. „Дентал Трибюн“: „Превантивна 
ортодонтия от ранна възраст“ (стр. 13) на д-р Атанаска рашева, в редакцията пристигна 
коментарът на проф. Валентин Мутафчиев, който поместваме тук без съкращения.

2

стр. 2/стр. 2

рЕДАКциоННо

IntErnatIonal ImprInt

Licensing by Dental Tribune International 
Group Editor Daniel Zimmermann
 newsroom@dental-tribune.com
 +49 341 48 474 107

Clinical Editor magda Wojtkiewicz
online Editors Yvonne Bachmann
 Claudia Duschek
Copy Editors Sabrina raaff
 Hans motschmann

publisher/president/CEo torsten oemus

Director of Finance  Dan Wunderlich
& Controlling 

Business  Claudia Salwiczek
Development manager 

Event manager Esther Wodarsk

media Sales managers  
matthias Diessner (Key accounts)
melissa Brown (International)
peter Witteczek (asia pacific)
maria Kaiser (north america)
Weridiana mageswki (latin america)
Hélène Carpentier (Europe)

marketing  nadine Dehme
& Sales Servicesl nicole andrа
 
accounting Karen Hamatschek

Executive producer Gernot meyer

Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229 leipzig, Germany
tel.: +49 341 48 474 302 | Fax: +49 341 48 474 173
www.dental-tribune.com
info@dental-tribune.com

Regional Offices

Asia Pacific
Dental tribune asia pacific limited
room a, 20/F, Harvard Commercial Building,
105–111 thomson road, Wanchai, Hong Kong
tel.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199

The Americas
tribune america, llC
116 West 23rd Street, Ste. 500, new York, n.Y. 10011, USa
tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 244 7185

оФиС БълГАрия

издава Dental tribune България ЕооД
София 1421, кв. „лозенец“,  
ул. „Крум Попов“ 56-58
тел.: +359 2 416 71 73
office@dental-tribune.net
www.dental-tribune.net
www.dental-tribune.com
Действителен собственик:
Уляна Винчева
Предоставената информация 
е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП.
Главен редактор Уляна Винчева
отговорен редактор д-р ива Димчева
редактори д-р Владимир Ашиков
 д-р Надежда Куюмджиева
Дизайн и предпечат Петър Парнаров
Превод Кристина Борисова
 д-р ива Димчева
 Натали Атанасова
 д-р Александър Апостолов
Коректор Галя Христова
отдел реклама Николина илиева
 тел.: 0897 958 321
 Кристина Аврамова
 тел.: 0893 367 580
 
Автори в броя
проф. Томас Албректсон, д-р Алфио Папалардо, 
леонардо Кавало, д-р Джордж Фрийдман, 
д-р Жанкарло Бианка, д-р Аурели Дюбоа, 
Дони ридзо, Швеция, Клаудия Душек, Наз Хак

ПрЕВоД
д-р ива Димчева, д-р Александър Апостолов, 
Кристина Борисова

Implant tribune
проф. Грегори-Джордж Зафиропулос, 
проф. оливър Хофман, д-р иван Минчев, д-р Д. Филчев, 
д-р Б. Бонев, д-р Павел Панов, д-р Пресиян Кръстев

Печат „Спектър“ АД

Българското издание на Dental tribune е част от група-
та Dental tribune International – международно издание 
на 20 езика, разпространявано в над 55 държави.
Съдържанието, преведено и публикувано в този брой от 
Dental tribune International, Германия, е с авторското 
право на Dental tribune International GmbH. Всички права 
запазени. Публикувано с разрешението на Dental tribune 
International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229, лайпциг, Герма-
ния. Възпроизвеждането по какъвто и да било начин и 
на какъвто и да е език, изцяло или частично, без изрич-
ното писмено разрешение на Dental tribune International 
GmbH и Dental tribune България ЕооД е абсолютно заб-
ранено. Dental tribune е запазена марка на Dental tribune 
International GmbH.
редакцията не носи отговорност за съдържанието на 
публикуваните реклами в броя.

В мартенския брой сме се постарали да ви поднесем както полез-

на, така и любопитна информация. С удоволствие ви представяме 

интервю с неповторимия и обичан проф. Паскал Мание, в което 

той споделя за възможностите на ултраконсервативната дентал-

на медицина и промяната на парадигмите в професията.

На 20 декември 2014 г. светът на медицината се раздели с една не-

обикновена, обичана и вдъхновяваща личност – проф. Бранемарк. За 

да си спомним за него и за да се докоснете до част от неговия изклю-

чителен принос, публикуваме мислите на проф. Томас Албректсон 

от Швеция. Той разказва за далновидността на учения, който про-

мени принципите на лечение в денталната медицина и медицината 

като цяло (стр. 4).

В броя ще откриете клиничен случай, предоставен от италиан-

ското издание на Dental Tribune, описващ използването на адхезив-

ни индиректни възстановявания в дисталния участък (стр. 6); ста-

тия на автора на книгата Esthetic Dentistry д-р Джордж Фрийдман 

относно предимствата на безжичните дигитални сензори като 

модерна възможност за образна диагностика в денталната практи-

ка (стр. 8) и клиничен случай на екип френски специалисти с използ-

ване на завинтен върху имплантати мост от циркониев оксид във 

фронталната област (стр. 12).

Този месец при вас пристига и специализираното издание Implant 

Tribune, съдържащо документирания опит на доказани предимно 

български специалисти. За цвят в броя намери място и статия на 

немски екип от професори, която разкрива един нов метод за сне-

мане на отпечатък от силно наклонени имплантати. 

Както знаете, този месец от 10 до 14 март e най-голямото съби-

тие в световен мащаб в бранша ни – IDS Cologne. Нашият екип ще 

бъде там и ще се опита да отрази в следващия ни брой поне пулса 

на новостите, които сме сигурни, че ще са многобройни.

Желаем ви приятни минути с „Дентал Трибюн“ и Implant Tribune!

От Редакцията

Скъпи четящи, 
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До д-р А. Рашева
чрез в. „Дентал Трибюн“

Браво, д-р Рашева,
Браво и на редакционната колегия на вестника, която публикува в януар-
ския си брой т. г. Вашите „Съвети за родители (и зъболекари) относно 
подготовката на деца за дентално лечение“. Подходът към деца и роди-
тели преди и по време на лечението има стратегическо значение за не-
говия успех. И Вие, д-р Рашева, поднасяте на читателите едно ценно  
обобщение на полезния си, интелигентен клиничен опит в тази насо-

ка. Опит, „закован“ от съвет номер 7:  „Не позволявайте на детето да се работи чрез на-
силие“. Разбира се, ако лечителят знае как да приложи този подход. И най-важното – ако 
иска. Защото неуспехът с денталното лечение на детето може да се дължи и на това, че 
някой не знае и не може правилно да подходи и да се справи с него, и на стремежа да не 
се „харчи“ ценно време за „разглезени ревльовци“. Често с  неточна  сметка – „спести-
лите“ време от „нерентабилното“ лечение на деца губят перспективата „да се изре-
ди родата“ при чаровния зъболекар, успял с детето. Но с общ резултат – проблеми с  
денталното здраве на детето, докато порасне и се осмели да влезе в зъболекарски кабинет.

Вие, д-р Рашева, давате твърде полезни съвети. Дано достатъчен брой колеги и родители се  въз-
ползват успешно от тях.

     Проф. В. Мутафчиев

Отзвук
По повод статията, публикувана в януарския брой на в. „Дентал Трибюн“: „Превантивна 
ортодонтия от ранна възраст“ (стр. 13) на д-р Атанаска рашева, в редакцията пристигна 
коментарът на проф. Валентин Мутафчиев, който поместваме тук без съкращения.
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ИНОВАЦИИ

БЪДЕЩЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В 
ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА  

Изкуственият интелект навлиза безапелационно в 
денталната медицина. 

Статията представя къде и как. стр. 4 

ИНТЕРВЮ I DSD МЕНИДЖМЪНТ НА ПРАКТИКАТА

CHRISTIAN KOACHMAN ПРЕД DENTAL TRIBUNE 
Създателят на революционния DSD 

разказва своята любопитна история. стр. 18

50 СЪВЕТА ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШАТА 
ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА. ЧАСТ II. 

Агенцията за дигитален дентален маркетинг Delmain се 
допитва до 50 водещи експерти по дентален мениджмънт с 

молбата да споделят своите най-ценни съвети. стр. 20

Н
апредъкът на дигитални-

те технологии трансфор-

мира ежедневието ни до не-

узнаваемост и позволи поч-

ти всичко да е достижимо само с някол-

ко кликвания. Здравеопазването също 

претърпява главоломни промени, като 

например изцяло дигитализирано воде-

не на здравната документация, прегле-

ди и работа върху виртуални пациенти, 

снимки с висока резолюция и др. Дентал-

ната медицина не прави изключение от 

тази глобална тенденция: САD/CAM ко-

рони и мостове, дигитално планиране в 

имплантологията и рехабилитацията 

на съзъбието, средства за регистрира-

не на кариеса като дигиталните рент-

генографии например, дигитални изо-

бражения от фиброоптичната транси-

люминация, томографии, лазерна флуо-

ресценция и т.н. Тези нововъведения не 

само повишиха нивото на денталната 

работа, но и увеличиха предвидимост-

та и ефикасността на процедурите. 

Пример за високотехнологично ново-

въведение, което ще трансформира об-

лика на денталната медицина, е изкуст-

веният интелект. Промените, кои-

то изкуственият интелект ще вне-

се в сферата на здравеопазването, пре-

дизвикват голяма суматоха и със сигур-

ност денталната медицина няма да ос-

тане назад в технологичния напредък. 

Изкуственият интелект ще отвори 

нови хоризонти пред денталните спе-

циалисти и ще спомогне те да осигуря-

ват по-високо ниво на дентална грижа. 

Той ще облагороди много аспекти на 

работния процес, като например ще оп-

тимизира работния график, ще подобри 

комуникацията с пациентите и ще поз-
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воли да се прави по-точна диагностика. 

Eто само една малка част от прило-

женията на изкуствения интелект в 

денталната медицина:

  използване на изкуствения инте-

лект при откриване на кариес с Bite Wing 

рентгенографии;

  интелигентен работен график: из-

куственият интелект ще спомогне да 

се изготвя график, който по-точно от-

говаря на възможностите на денталния 

екип, и ще увеличи продуктивността 

му. Това ще намали натоварването на 

човека, отговорен за графика, и евенту-

ално ще елиминира нуждата от продъл-

жителен обучителен период за новоназ-

начените служители. 

  интелигентна комуникация с паци-

ентите: изкуственият интелект лесно 

може да отговори на запитвания от 

страна на пациентите, а ако ситуация-

та го налага, те могат да бъдат прена-

сочени към зъболекаря. Това ще намали 

времето, което денталните лекари 

прекарват в разяснения какво да очак-

ват пациентите след манипулацията, в 

даване на инструкции за поведение след 

операция и в това как да разпознаят 

обезпокоителните симптоми и т.н.  

Апокалиптичната фантазия, че маши-

ните и компютрите ще ви изместят 

като зъболекари, скоро няма да стане 

реалност. Сигурно е обаче, че те скоро 

ще ви направят по-добри зъболекари, 

като ви предоставят по-точни данни, 

за да можете да взимате по-информира-

ни клинични решения. 

Съветът ни е да затегнете коланите 

– очаква ни едно невероятно приключе-

ние!  

THE FUTURE 
OF 
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РЕЗЮМЕ:

Успешното лечение на зъбно-
то изтриване във фронталния 
участък на долната челюст 
представлява истинско пре-
дизвикателство за лекаря по 
дентална медицина. Целта на 
тази статия е да представи 
клиничен случай, в който е из-
ползван направляван триизме-
рен протокол за консерватив-
но и надеждно лечение на зъб-
но изтриване във фронталния 
участък на долната челюст с 
помощта на директни компо-
зитни възстановявания. Тази 
техника използва информация, 
базираща се на установени би-
омеханични и оклузални прин-
ципи за изработване на диагно-
стичен восъчен моделаж (wax-
up), който е дублиран в гипсов 
модел. Той се използва за съз-
даване на модифицирана шина, 
оформена чрез вакуум, която 
помага на клинициста директ-
но да постави композитните 
възстановявания с цел възста-
новяване на зъбното изтрива-
не във фронталния участък на 
долната челюст. Техниката е 
описана през 2012 г., нарича се 
injection molding (инжектиране 
на композит) и с нея могат по 
ефективен начин да се постиг-
нат оптимална форма, функ-
ция и естетичен резултат. 

Изтриването на зъбите 
обикновено има мултифактор-
на етиология1. Често пъти е 
трудно да се изолира само един 
етиологичен фактор, когато се 
появи пациент с патологично 
изтриване на зъбите. Сред ети-
ологичните фактори могат да 
се разграничат ерозия, атри-
ция, абразия и абфракция1. В ре-
дица епидемиологични изследва-
ния се съобщава, че честотата 
на зъбно изтриване сред населе-
нието по света нараства2,3,4. 
Тези данни не са изненадващи, 
като се има предвид по-голяма-
та продължителност на жи-
вот в развитите страни и по-

дългото задържане на зъбите 
в устната кухина до напредна-
ла възраст наред с промените 
в начина на живот и навиците 
сред по-младото поколение. 

Успешното лечение на па-
циент със зъбно изтриване 
се крие в снемането на точ-
на анамнеза и провеждането 
на щателен преглед1. Целите 
на лечението трябва да са на-
сочени към откриване на веро-
ятните етиологични фактори 
и преодоляването им, за да се 
предотврати допълнително-
то увреждане на зъбните тъ-
кани, както и компрометира-
нето на бъдещите възстановя-
вания1. За да се постигне задо-
волителен резултат в случаи-
те на лечение на зъбно изтри-
ване, е необходимо прилагане-
то на систематичен подход. 

Локализирано изтриване на 
фронтални долночелюстни 
зъби може да се наблюдава по-
някога при пациенти, при кои-
то повърхността на анта-
гонистите е изработена от 
порцелан (върху фронталните 
зъби на горна челюст), особено 
когато са правени опити да се 
ажустира оклузията, а повърх-
ностите след това са оставе-
ни неполирани5. 

При случаите на зъбно из-
триване е необходимо да се 
предприемат действия, обик-
новено когато е засегната ес-
тетиката, налице са призна-
ци на дискомфорт, затруднена 
е функцията, оклузията е нес-
табилна, или в случаите, кога-
то зъболекарят и пациентът 
са обезпокоени, че ако не се про-
веде лечение, може да се стигне 
до разкриване на пулпната ка-
мера или дори в краен случай – 
до загубата на зъба6. В литера-
турата са описани редица тех-
ники и материали за успешно 
лечение на патологично изтри-
ване на зъбите5,6,7. 

Използването на директни 
композитни възстановявания 
за лечение на зъбно изтриване 
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Таблица 1

  Наличие на керамични възстановявания на антагонистите

  Липса на адекватна опора дистално

  Липса на равномерно разпределено инцизивно водене

  Нарушени междучелюстни съотношения при клас II (вероятно поради по-големите сили на триене и  
     напрежение)

  Разчитане само на връзка с дентина поради липса на достатъчно количество здрав емайл

  Използване на микрофилни композитни материали (повишен риск от фрактура)

  Нанесено недостатъчно количество композит върху изтритите повърхности

  Използване на материал, който не отговаря на физиологичните и функционалните изисквания на  
     пациента 

  Неправилна техника за нанасяне на материала

  При пациенти с изявени парафункции и тенденция към бруксизъм 

във фронталния участък има 
голям брой предимства. Сред 
тях са: 

  висока естетичност;
  щадящ метод – прилага се с 

минимална или без никаква на-
меса;

  понася се добре от пулпа-
та;

  минимално абразивен е 
към антагонистите;

  ниска цена на материала;
* може да се извърши в едно 

посещение;
  лесно се коригира и попра-

вя;
  може да послужи като ди-

агностичен модел за оценка на 
поносимостта и адаптацията 
към всякакви промени в оклу-
зията и естетиката.

Но успешните резултати 
при директно композитно из-
граждане с този материал не 
зависят само от качествения 
и количествения състав на 
емайла, но и от задълбочените 
познания за оклузията, прин-
ципите в естетиката и адхе-
зивната дентална медицина (в 
това число и използването на 
най-добрите бондинг системи 
и наличните композитни ма-
териали) и не на последно мяс-
то, от уменията на клиницис-
та5. Ограниченията на компо-
зитите като възстановите-
лен материал са: риск от фрак-

тура, по-бързо изтриване (в 
сравнение с металните сплави 
и керамиката), преоцветяване, 
полимеризационно свиване, не-
обходимост от проследяване и 
редовни визити; тези негати-
ви на материала е редно да бъ-
дат подробно обяснени на па-
циента5. 

В редица изследвания се съоб-
щават обещаващи краткосроч-
ни успешни резултати след из-
ползване на директни компо-
зитни възстановявания при ле-
чение на зъбно изтриване във 
фронталния участък (на гор-
на и на долна челюст), включи-
телно и при тези пациенти, 
при които материалът е на-
несен внимателно в супраоклу-
зия, като се използва концепци-
ята за относително аксиално 
движение9,10,11. Това явление чес-
то се нарича „принцип на Dahl“ 
и се основава на комбинация-
та от кондилно преместване и 
движения на интрузия и екст-
рузия на дентоалвеоларните 
сегменти12,13,14. Съществуват и 
други доказателства в подкрепа 
на успешното приложение на 
този принцип при възстановя-
ване на съзъбието, в това число 
и при състояния, различни от 
локализирано зъбно изтриване. 
Но е необходимо да се подхожда 
критично при избора на подхо-
дящ случай15. 

Макар и в ограничено количе-
ство, съществуват още дока-
зателства, които да подкре-
пят приложението на този 
материал за такава цел в по-
стигане на краткосрочни и 
дългосрочни резултати16,17. Въ-
преки това не е изключена въз-
можността и да не се наблюда-
ва успех в редица клинични си-
туации17; те са описани в таб-
лица 1. 

Композитите могат да се из-
ползват превантивно за пред-
пазване на уязвими повърхно-
сти (изложени на риск), във вид 
на „временни композитни въз-
становявания“ до настъпва-
нето на подходящ момент за 
планиране на по-здрави и/или 
комплексни окончателни въз-
становявания18. Известно е, 
че материалите за директни 
композитни възстановявания 
трябва да се поставят инкре-
ментално с минимална дебели-
на на слоя 1.5 до 2.0 мм във всич-
ки зони на функционално нато-
варване, за да се гарантира дъл-
госрочността на възстановя-
ванията, както споменават 
Poyser и съавт.11. 

Въпреки че е възможно да има 
необходимо ниво на междуоклу-
зално пространство в позиция 
на интеркуспидация или кога-
то съществува изразено несъ-
ответствие между позиция-


