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ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

М
инимално инвазивна-

та дентална медицина 

следва принципа за ця-

лостно предпазване и 

съхраняване на естествените зъбни 

тъкани. Това показва, че дентални-

те лекари са наясно, че изкуствени-

ят материал е с по-ниска биологич-

на стойност в сравнение със здра-

вите зъбни структури. Минимална-

та инвазивност може да се прило-

жи във всички сфери на денталната 

медицина. Водещ принцип е съхра-

няването на тъканите, по възмож-

ност чрез превенция на кариеса и не-

говите усложнения, и прекъсването 

на кариозния процес, но също и по-

чистване на кавитетите и възста-

новяването им с минимална загуба 

на тъкани. Това означава, че не иска-

ме рутинно да възстановяваме на-

чални обратими кариеси с малки об-

турации и хирургично да екстрахи-

раме асимптоматични ретинирани 

мъдреци. Въвеждането на надежд-

ни адхезивни системи доведе до ог-

ромен скок в интереса към мини-

малната инвазивност. Тази концеп-

ция попълва липсващото звено меж-

ду превенцията и оперативното зъ-

болечение, а именно от това се нуж-

дае денталната медицина днес. На-

учно доказано е, че възстановявани-

ята са само палиативно средство 

за лечение, което е обречено на не-

успех, ако причините за заболяване-

то не бъдат отстранени. В днеш-

но време разполагаме с всички не-

обходими материали, възможности 

и доказателства, за да приложим на 

практика принципите на минимал-

но инвазивната дентална медицина, 

но това, което определено липсва, е 

мотивация. Пациентите и някои ин-

ституции, изглежда, са убедени, че 

единственото възможно решение 

е подмяната на вече съществуващи 

стари обтурации. По-конкретно те 

са готови да платят за нова обту-

рация, но не и за превантивна про-

цедура, която би спомогнала да не се 

развиват кариеси в бъдеще. 

Тук е ролята на съвременния, ос-

ъзнат, модерен дентален лекар, кой-

то носи сериозна отговорност за 

промяната на нагласите в обще-

ството.

Обучавайки своите пациенти, вие 

ще ги мотивирате да се грижат за 

своите безценни естествени зъбни 

структури. Защото това е съвре-

менен висш пилотаж в денталното 

лечение!

Ползотворно четене!
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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.
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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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3интервю | усмивка на годината 

Уляна, как се стигна до иде-
ята за Международен дента-
лен конкурс „Усмивка на го-
дината“?

Точният отговор е: посте-
пенно и логично. С последните 
няколко издания „Усмивка на го-
дината“ достигна своя апогей. 
Не мисля, че можем да надско-
чим това, което конкурсът по-
стигна в границите на страна-
та ни. При положение че този 
проект няма аналог в междуна-
роден план, отдавна планираме 
неговата експанзия извън Бъл-
гария. Искахме обаче това да се 
случи постепенно, за да изпипа-
ме внимателно всеки детайл и 
да излекуваме всички болки на 
растежа.

В последните няколко години 
хора от денталния бизнес от 
Италия, Израел, Румъния, Хър-
ватска, Гърция и др., виждайки 
институционалната сила на 
конкурса в България, желаеха да 
им споделим своето ноу-хау за 
конкурса, за да го имплементи-
рат в собствените си пазари, 

КОНКУРСЪТ 
“УСМИВКА НА ГОДИНАТА” 

СТЪПВА НА 
МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА 

ПРЕЗ 2020 Г.
След като за 13 години „Усмивка на годината“ се превърна в 

институция на територията на България, днес Националният 
дентален конкурс има амбиции да покори света.

На 1 декември 2019 г. конкурсът ще бъде официално обявен като 
международен.

Международен формат, три нови категории и награда на 

публиката са горещите новини, за които разказва 

Уляна Винчева – създател и мениджър на конкурса 

„Усмивка на годината“, в интервю на отговорния редактор 

на Dental Tribune д-р Павлина Колева.

Dental Tribune Bulgarian Edition / ноември 2019 г.

като ме уверяваха, че този формат ще се при-
еме много добре в страните им. Докато откло-
нявах покани за партньорство от такъв род, 
тази есен дойде точният момент, в който по-
чувствахме, че не само пазарът, но и ние като 
собственици на бранда и основен двигател на 
конкурса сме абсолютно готови, за да предпри-
емем реални действия за преминаване към меж-
дународен формат.

Увереност ни даде и фактът, че представите-
лите на международното жури, виждайки кон-
курса зад кулисите, ставаха неговите най-голе-
ми поддръжници и често в годините ни съветва-
ха този изпипан формат да бъде изнесен под ня-
каква форма в чужбина.

Всичко това ни накара да започнем да вярваме, 

че има сериозен потенциал в международно из-
дание. 

От колко време се подготвя преминаването 
на конкурса от национален в международен?

Няма да крия, че „храносмилах“ идеята някол-
ко години. Както често повтарям, „Усмивка на 
годината“ е проект, изпреварил времето си. Ко-
гато подготвяхме пилотното издание преди 13 
години, много хора от бранша бяха готови да го 
зачеркнат с голям хикс. Днес обаче конкурсът 
вече е разбран, осъзнат и оценен от цялата гил-
дия. Не само концепцията е добра, но и същест-
вува в правилното време – това е ключово за ус-
пеха на всяка бизнес идея.

От около 2 години с малкия ни, но сплотен 

екип се подготвяме за този 
трансфер. През 2020 г. ще се фо-
кусираме върху планирането и 
реализирането на международ-
ния конкурс. Не очакваме пре-
ходът да е труден, тъй като 
и сега конкурсът е на междуна-
родно ниво: работим в колабо-
рация с международен софту-
ер за мениджмънт на конкур-
си, журито ни е международно 
и цялата стилистика на съби-
тието е на международно ниво. 

В момента се 

изработва новата 

международна 

уебстраница на 

конкурса с нов домейн 

smileoftheyear.com, 

която на 1 декември 

2019 г. ще бъде 

пусната официално.

Уляна Винчева Фотограф: Благой Момчилов
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Толкова логичен и плавен ми се струва този 
преход днес, че дори се питам защо не сме го на-
правили по-рано. Но както вече споменах: всяко 
нещо с времето си.

Как новият международен статут на 
конкурса ще се отрази на българските учас-
тници в него?

Опитът ни от конкурса показва, че българ-
ските дентални професионалисти вече са дока-
зали на международното жури, че клиничната 
им работа е на световно ниво и заслужават тя 
да бъде представена и на останалия свят.

Това, че ще премерят сили и познания със свои 
колеги от други държави, ще ги амбицира още 
повече да се изстрелят до космически професио-
нални висоти.

Международният конкурс ще даде възмож-
ност професионализмът и работата на българ-
ските дентални лекари да получат публичност 
и извън България и пациентите от другите бал-
кански държави (като за начало) да знаят име-
ната на добрите дентални лекари от страна-
та ни. 

Не е ли прекрасно, че българските дентални 
лекари ще се сдобият с международна платфор-
ма, която ще оценява тяхната работа и ще им 
дава заслужено международно признание! 

Къде и как ще бъде рекламирано първото 
международно издание през 2020 г.? Дентал-
ните професионалисти в кои страни ще са 
таргетирани за участие?

Бидейки част от международна издателска 
структура – Dental Tribune International, за ре-
кламата на първото издание през 2020 г. ще из-
ползваме мрежата от международни издания в 
Източна Европа, на чиито страници ще публи-
куваме печатна реклама на конкурса. 

За първото международно издание целим учас-
тници от Македония, Босна, Черна гора, Косово, 
Албания. Идеята ни е да започнем с привлича-
не на участници от балканските страни съсед-
ки, за които ще е лесно да пътуват до София за 
церемонията през април, в случай че желаят да 
присъстват лично.

Честно казано, целта ни е скромна: бихме же-
лали да осигурим не повече от 10% чуждо учас-
тие. Идеята е в движение да усъвършенстваме 
формата, вече в международен контекст.

За 2021 г. бизнес планът ни включва сериозна 
инвестиция в дигитална реклама в съчетание с 
печатната, така че тогава със сигурност ще из-
лезем извън рамките на Балканите. Стратеги-
ята ни е постепенно, плавно, но сигурно навли-
зане на конкурса на международната дентална 
сцена. 

Форматът на международното издание 
ще остане ли същият като българското?

Да! Едно към едно! Всъщност вече няма да има 
българско. Ще има само международно, което ще 
е точно копие на българския си първообраз.

Регламентът на конкурса е железен, както се 
изрази един от участниците по време на тазго-
дишната церемония, така че там няма да има 
новости. Тази година направихме за първи път 
онлайн стрийминг на церемонията, който се за-
радва на голяма гледаемост в най-голямата соци-
ална мрежа.

Разбира се, през 2020 г. излъчването на церемо-
нията на живо онлайн във Facebook ще бъде абсо-
лютно задължително.

Новото, което ще въведем 

за церемонията на първото 

международно издание на 9 април 

2020 г., ще е, че официалният език 

ще е английски. Разбира се, това 

ще бъде определено от наличието 

и броя на чуждите участници.

Планирани ли са някакви други новости за 
следващото издание на конкурса догодина?

Да, планираме няколко нови неща. 

Първото от тях е, че във всяка 

категория ще бъде излъчена 

„Наградата на публиката“, като 

гласуването отново ще бъде 

изцяло онлайн. 
Създателите на софтуера за ивент менидж-

мънт, с който работим за конкурса, добавиха 
тази възможност наскоро и ние веднага ще я 
използваме. Ще бъде осигурена и пълна прозрач-
ност, защото ще можем да представим скрийн-
шоти от гласуванията в нашите социални и пе-
чатни медийни канали.

Втората новост е добавянето на три нови 
категории:

Втората нова ка-
тегория е „Дентална фо-

тография“. В последните годи-
ни участниците в конкурса предста-

вят дентална фотография на изключи-
телно ниво. В отговор на това смятаме, че е 

добра идея да бъдат отличени и наградени тех-
ните усилия. Стандартите за качествена ден-
тална фотография са заложени в концепцията 
на конкурса от самото му създаване и е логично 
да отличава ежегоден победител и в една така-
ва категория. Любопитното е, че в тази кате-
гория може да участва всеки клиничен случай, 

с който участниците са кандидатствали в 
някоя от останалите категории, както 

и всеки един клиничен случай, който 
не е участвал в никоя друга ка-

тегория.

Една-
та от тях е 

„Клиничен случай с из-
цяло дигитален протокол“, 

която в контекста на изклю-
чително динамичното дигитали-

зиране на работата в денталната 
клиника дойде естествено. Тук няма 

да има значение клиничният слу-
чай в коя специалност е. Важно-

то ще е само да е реализиран 
изцяло с дигитални тех-

нологии.

Третата нова ка-
тегория наименувахме 

„Под 30“. Тя ще даде възмож-
ност за участие на дентални ле-
кари на възраст до 30 г., които са 

още в началните етапи на професио-
налното си развитие. Целта на ка-

тегорията е да елиминира евентуал-
ните притеснения на най-млади-
те дентални професионалисти и 

да им даде увереност и стимул 
да се включат в състеза-

нието. 

Тази нова информация е публикувана вече на уебстраницата на 
конкурса.

Какво пожелаваш на международния формат?
В годините от създаването си до сега „Усмивка на годината“ се 

наложи категорично като институционален маркетинг инстру-
мент за бърз възход в кариерата на млади професионалисти. Вяр-
вам, че конкурсът има светло международно бъдеще и ще даде не-
обходимата разпознаваемост и заслужено отличие на много ден-
тални професионалисти по целия свят..  

интервю | усмивка на годината 
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МИНИМАЛНО ИНВАЗИВЕН 
ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА 

КАРИЕС – ОБЗОРНА СТАТИЯ
Част I

Jo E. Frencken, Mathilde C. Peters, David J. Manton, Soraya C. Leal, Valeria V. Gordan, Ece Eden

ВЪВЕДЕНИЕ

Минимално инвазивната ден-
тална медицина е отговор на 
традиционния, оперативен под-
ход при лечение на кариеса, кой-
то се основава на постулати-
те на G.V. Black отпреди повече 
от век. Минималната инвазив-
ност е философия, чиято цел е 
зъбите да останат функционал-
ни за цял живот. Следовател-
но този подход не се ограничава 
само в лечението на кариеса, но 
е приложим също и в останали-
те области на оралното здраве: 
пародонтологията, оралната ре-
хабилитация и оралната хирур-
гия.   

Денталният кариес е най-ши-
роко разпространеното орал-
но заболяване в световен мащаб. 
Настоящата публикация пред-
ставя смисъла и обхвата на ми-
нимално инвазивната дентална 
медицина при лечение на кари-
еса, като се основава на научни 
доказателства там, където те 
са налични. 

СМИСЪЛЪТ НА 
МИНИМАЛНО 

ИНВАЗИВНАТА 
КОНЦЕПЦИЯ

Със сигурност доказателстве-
ният материал, натрупан при 
оценка на ефекта от флуорира-
не на питейната вода, е спомо-
гнал значително за развиването 
на концепцията за минимална 
инвазивност. Едно изследване, 
което се откроява като изклю-
чително важно, е това на Tiel-
Culemborg от Холандия1. Това 
проучване, както и много други, 
доказва, че флуорирането на во-
дата намалява с около 50% често-
тата на поява на достигащи до 
дентина кариозни лезии. Уста-

новява също така, че главният 
дългосрочен ефект на флуора е не 
да предотвратява изцяло поява-
та на кариес, а да забавя прогре-
сията му2. Резултатът е ста-
нал ясен, след като е отделен дъ-
лъг период от време за оценка не 
само на кавитираните денти-
нови лезии, но и на емайловите 
кариозни лезии. Тази закономер-
ност е потвърдена от последва-
щи проучвания върху ефектив-
ността на флуорните лакове, ге-
лове и води за уста3. Тази инфор-
мация доведе до промяна на пара-
дигмата в кариесологията: флу-
орът действа не толкова преди 
пробива на зъбите, както се счи-
таше до този момент, а главно 
след изникването им, като про-
меня минералната композиция 
по зъбната повърхност4.     

Друга тема, която е изслед-
вана задълбочено през пери-
ода 1960–1980 г., е зъбната пла-
ка. Изводите са срещнали широ-
ка подкрепа, а те гласят следно-
то: зъбната плака, или зъбни-
ят биофилм, както в някои слу-
чаи е по-коректно да бъде назо-
вана, трябва ежедневно поне да 
бъде нарушаван, а най-добре изця-
ло отстранен от зъбите, ако ис-
каме появата на кариозни лезии 
да се минимализира. Комбинаци-
ята от премахване на плаката 
с четка за зъби и употребата на 
флуорна паста за зъби се превър-
на в крайъгълен камък при спра-
вянето с кариозните лезии в све-
товен мащаб5.     

Важна концепция, която на-
правлява развитието на мини-
мално инвазивната философия, 
е така нареченият цикъл на пов-
тарящите се възстановявания. 
Elderton и кол.6 са анализирали 
преживяемостта на амалгаме-
ни възстановявания и неоспо-
римо са доказали, че „елимини-

рането“ на кариозните лезии с 
цел да се подобри орaлното здра-
ве, като се спазват принципи-
те на G.V. Black, не запазва зъби-
те функционални за цял живот 
при всички индивиди. Концеп-
цията затвърди факта, че пре-
вантивните и неоперативни-
те действия трябва да вървят 
ръка за ръка с ресторативната 
терапия и че оценката на въз-
никването и прогресията на ка-
риозните лезии играе съществе-
на роля в осигуряването на адек-
ватна грижа за оралното здра-
ве. Разработването на разноо-
бразни адхезивни материали и 
системи значително допринесе 
за постигането на първичните 
цели на минимално инвазивна-
та дентална медицина. Възмож-
ността да се намали отстраня-
ването на здрави зъбни тъкани в 
сравнение с класическите ресто-
ративни принципи при амалга-
мени обтурации благодарение на 
употребата на адхезивни систе-
ми доведе до по-малки и не тол-
кова деструктивни кавитет-
ни препарации и следователно 
до по-малки обтурации7. Съхра-
няването на повече здрави зъбни 
структури и по този начин уве-
личаването на шанса за запазва-
не на виталитета и функцията 
на зъбите за по-дълго бе допълни-
телно подкрепено и подпомогна-
то от работата на колеги като 
Massler8 и Fusayama9. Те са устано-
вили, че при кавитетната пре-
парация трябва да се отстрани 
само инфектираният (външен 
кариозен или деструктиран) 
дентин, докато афектираният 
(вътрешен кариозен или демине-
рализиран) дентин може да се ос-
тави. Деминерализираният ден-
тин може да се реминерализира 
при добро запечатване, добро на-
насяне и добро поддържане на об-

турацията10–12.
В началото на 90-те години 

на миналия век изследванията 
са установили, че третиране-
то на зъбния кариес трябва да се 
дистанцира от традиционния 
оперативен подход и да премине 
към по-биологично ориентиран 
и „медицински“ подход. Проуч-
ванията насочиха вниманието 
към изцяло променена страте-
гия за справяне с кариеса. Докол-
кото сме запознати по този въ-
прос, Mount13 е първият, който 
споменава за нуждата от „ми-
нимално третиране“ на кариеса. 
Последващи разработки по те-
мата са публикувани от Davis и 
Makinson14-15, които първи въвеж-
дат термина „минимално инва-
зивна дентална медицина“ в ли-
тературата. Първият симпози-
ум за минимално инвазивни тех-
ники на Международната асоци-
ация за дентални изследвания 
(International Association for Dental 
Research, IADR) се е провел през 
1995 г. и е бил изцяло посветен на 
разработването на един от ми-
нимално инвазивните подходи, 
а именно атравмативната рес-
торативна терапия (Atraumatic 
Restorative Treatment, ART)16.   

Както вече споменахме, иде-
ята на минимално инвазивна-
та дентална медицина е да запа-
зи зъбите здрави и функционал-
ни за цял живот. Най-важната 
й цел е да приложи стратегии-
те за предпазване на зъбите от 
кариес. Тези стратегии са след-
ните: а) ранно откриване на ка-
риеса и оценка на риска от кари-
ес; б) реминерализиране на деми-
нерализирания емайл и дентин; 
в) оптимални средства за пре-
венция на кариеса; г) минимално 
инвазивни оперативни интер-
венции; д) поправяне, а не изцяло 
подменяне на дефектни обтура-

ции17. Очевидно минимално инва-
зивната концепция не означава 
да се изборват по-малки кавите-
ти, както много зъболекари по-
грешно са си мислели18,19. 

Първите три стратегии на 
минимално инвазивната ден-
тална медицина (ранно откри-
ване на кариеса и оценка на ка-
риес риска; реминерализиране на 
деминерализирания емайл и ден-
тин; оптимални мерки за пре-
венция на кариеса) трябва да се 
прилагат през целия живот на 
пациента и само когато тези 
мерки претърпят неуспех и се е 

развил кариес, тогава да се пре-
мине към минимално инвазив-
но лечение на кариеса. Автори-
те са наясно, че прилагането на 
концепциите за минимална ин-
вазивност може да варира в от-
делните страни поради ред при-
чини, като: обучението на ден-
талните лекари, достъпа до ин-
тернет и печатни дентални из-
дания, достъпа до необходимия 
дентален инструментариум и 
дентални материали, както и 
политиките за финансово поощ-
ряване на този подход от стра-
на за здравноосигурителните 
системи.  

В рамките на настоящата 
статия ще обсъдим детайлно 
петте стратегии, като се бази-
раме максимално върху научно 
доказани твърдения от рецензи-
рани литературни източници.  

1. РАННО ОТКРИВАНЕ НА 
КАРИЕСА И ОЦЕНКА НА 

КАРИЕС РИСКА 

АПАРАТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА 
КАРИЕСА 

Най-старият достъпен уред за 
откриване на кариеса, като из-
ключим сондата, е рентгенови-

AБСТРАКТ

Настоящата статия разкрива историята 
и развитието на концепцията за минимално 
инвазивно лечение на кариеса и представя 
доказателствен материал в подкрепа на ре-
дица устройства за откриване на кариеса, 
превантивни процедури, възстановител-
ни и невъзстановителни терапии, както 
и за поправянето, а не подмяната на ста-
ри и дефектни обтурации. Тази публикация 
е продължение на статията на Световна-
та дентална федерация (FDI) от 2000 г. Ден-

талната професия се сблъсква с огромното 
изпитание как да се справи с последиците 
от кариеса, които са бич за хората по цял 
свят. Когато се стигне до лечение на кари-
еса, трябва изцяло да преминем от по-инва-
зивния, „хирургичен“ подход към минимално 
инвазивния такъв. Шансът минимално ин-
вазивната терапия да бъде успешна нара-
ства многократно, ако разглеждаме кариеса 
не като инфекциозно, а като поведенческо 
заболяване с бактериална компонента. Кон-
тролирането на двете поведенчески про-
менливи, от които зависи появата на кари-

ес, а именно количеството и честотата на 
прием на прости захари до не по-често от 
пет пъти дневно и ефективното премахва-
не на плаката от всички зъбни повърхности, 
използвайки паста с флуор два пъти дневно, 
са предпоставките за редуциране честота-
та на кариеса в много общества по света. 
Стремежът на FDI да намали нуждата от 
консервативно зъболечение, като измести 
фокуса върху превенцията на кариеса и не-
говите усложнения, категорично трябва да 
се утвърди и последва от колкото се може 
повече зъболекари в световен мащаб.  
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*  За незабавен резултат, нанесете с върха на пръста директно върху чувствителния зъб и нежно масажирайте в продължение на 1 минута 
**  В сравнение с началното състояние 
#  Проучване in-vitro, след 5 нанасяния в сравнение с калаен флуорид / натриев флуорид  (p < 0.05)
Източници: 1. Hines D, et al. Accepted poster, July 2018 IADR. Colgate-Palmolive Company 2018.  2. Nathoo S, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec 
Iss):12 –130.  3. Docimo R, et al. J Clin Dent. 2009;20(Spec Iss):17– 22.  

Чувствителни зъби?   
Незабавното* и дълготрайно 
облекчение започва с Вашата 
препоръка

•  Осигурява трайно затваряне на дентиновите тубули:  

91 % затваряне за разлика от 67 %, които предлагат останалите пасти с калаен флуорид / 

натриев флуорид1, #

•  Блокира пътя на болката веднага*:                                                                      

Намаляване на чувствителността с 60.5 % след първото използване2, **

•  Осигурява дълготрайно намаляване на болката:                                                                  

Намаляване на чувствителността с 80.5 % след 8 седмици3, **

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM със своята уникална технология PRO-ARGIN®

ят апарат. Рентгенографиите 
са надеждно средство за устано-
вяване на кариозните лезии по 
апроксималните зъбни повърх-
ности, но не и по оклузалните, 
особено когато става дума за ка-
риеси в емайла и във външната 
една трета до една втора от 
дентина20-22. Фиброоптичната 
трансилюминация (Fibre-Optic 
Trans-Illumination, FOTI) се оказ-
ва много достоверно средство 
за откриване на кариозните ле-
зии по апроксималните повърх-
ности, особено при фронтални-
те зъби23. За разлика от него, 
устройствата, използващи ин-
фрачервена лазерна флуоресцен-
ция (например DIAGNOdent; Kavo 
GmbH, Bibberach, Germany), се 
считат за ненадеждно средство 
за установяване на кариозните 
лезии по оклузалните повърх-
ности, понеже регистрират не 
само органичната кариозна тъ-
кан и предполагаемите порфи-
рини от бактериалния метабо-
лизъм, но и органична материя 
като плака, хранителни оста-
тъци, зъбен камък и налепи24,25. 
Валидността им допълнител-
но се компрометира от нали-
чието на емайлови хипомине-
рализации, които не са породе-
ни от кариес24. Сходни са недос-
татъците и на количествена-
та лазерна/светлинна флуорес-
ценция (quantitative light-induced 
fluorescence – QLF, Inspektor, 
Amsterdam, The Netherlands), коя-
то използва разликата във флуо-
ренценцията на здравия и деми-
нерализирания емайл, за да уста-
нови и да оцени емайловата ка-
риозна лезия; нейната достовер-
ност обаче е по-голяма, отколко-
то тази на апаратите, използ-
ващи инфрачервена лазерна флуо-
ресценция26. Разработена е нова 
система, използваща лазерна 
флуоресценция (Sopralife, Acteon, 
Bordeaux, France), с друга дължи-
ната вълната в сравнение с QLF, 
за откриване на кариозни лезия, 
като паралелно е подпомогната 
и от камера. Към момента зна-
чението и приложимостта на 
QLF системите в клиничната 
практика за установяване на ка-
риес изглеждат ограничени. Дру-
ги системи, разчитащи на елек-
трическия импеданс (CarieScan 
PROTM, CarieScan Ltd, Dundee, 
Scotland) и фототермалната ра-
диометрия (Canary SystemTM, 
Quantum Dental Technologies, 
Toronto, Canada), също са налич-
ни на пазара. Необходими са по-
задълбочени изследвания обаче, 
преди те да бъдат препоръчвани. 

В заключение, рентгенографии-
те и FOTI са надеждни средства 
за регистриране на кариеси по 
апроксималните повърхности, 
а апаратите, използващи инфра-
червената лазерна флуоресцен-
ция и количествената лазерна 
флуоресценция, не са достатъч-
но надеждни за откриване на ка-
риеси в ямки и фисури по оклуза-
лната зъбна повърхност27. Съ-
щото важи и за временното съ-
зъбие, при което тези модерни 
технологии се оказват недоста-
тъчно надеждни за установява-
не на апроксимален кариес28. Сле-
дователно се налага да се прилага 
комбинация от техники за от-
криване на кариеси по оклузал-
ната повърхност и по гладките 
зъбни повърхности. Една такава 

техника е визуално-тактилни-
ят метод.  

ВИЗУАЛНО-ТАКТИЛЕН МЕТОД
Вероятно поради недостатъч-

но достоверните резултати, 
получени от апаратите за от-
криване на кариес, първоначал-
ният ентусиазъм около тях е 
замрял и през втората полови-
на на 90-те години фокусът се е 
върнал обратно към визулано-
тактилния метод. Световна-
та здравна организация (World 
Health Organisation, WHO) нало-
жи ясното разграничаване с „да/
не“ на наличието или липсата 
на кавитирана дентинова лезия, 
понеже имаше нужда от надеж-
ден критерий за оценка на ка-

риозните, липсващите и обту-
рираните (decayed, missing and 
filled, DMF) зъби в страните по 
света и понеже DMF базата дан-
ни от предходните десетиле-
тия беше базирана на този кри-
терий29. Понеже този критерий 
е доста груб и непрецизен и пора-
ди факта, че честотата на кари-
еса в много от индустриализира-
ните страни е намаляла, епиде-
миолозите впоследствие са на-
ложили и оценката на емайлови-
те лезии при оценка появата на 
кариес. Една група епидемиолози 
са разработили Международна-
та система за откриване и оцен-
ка на кариеса (International Caries 
Detection and Assessment System, 
ICDAS)30. Тази двуцифрена оценъч-

на система за емайловите и ден-
тиновите лезии напоследък пре-
дизвика голям интерес. Тя е раз-
работена за нуждите на епиде-
миологичните проучвания, из-
следвания, денталното образова-
ние и за клиничната практика. 
Използвана за целите на епиде-
миологичните проучвания, тази 
система търпи критики31, 
тъй като не може да се приложи 
коректно32 и не позволява точ-
ното представяне на данните33. 
Преди да бъде създаден ICDAS, 
Nyvad34 публикува нейния „Ин-
декс на Nyvad“ (Nyvad-index), кой-
то позволява да се оценят емай-
ловите и дентиновите кариоз-
ни лезии, както и активност-
та/липсата на такава на емай-

ловите лезии. Този индекс е из-
ползван в редица изследвания35,36  
и изглежда достоверен. Monse и 
кол.37 въвеждат „Индекс на пулп-
ното засягане, улцерации, фи-
стула, абсцес“ (Pulpal Involvement 
Ulcerations Fistula Abscess – PUFA 
index) с намерението да аларми-
ра денталните/медицинските/
образователни общества относ-
но влошеното дентално здраве 
на децата във Филипините. Друг 
нов, едноцифрен индекс за оценка 
на кариеса бе представен наско-
ро38. Той включва некавитирани-
те и кавитираните кариозни ле-
зии, пулпното засягане и абсце-
сите със зъбен произход, както 
и силанизираните, обтурирани-
те и загубените зъби. За разра-
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ботването на този индекс мно-
го е помогнал опитът, натру-
пан при използването на ICDAS 
II31 и PUFA39 индексите. Този ин-
декс се нарича Спектър при оцен-
ка на кариеса и неговото лечение 
(Caries Assessment Spectrum and 
Treatment, CAST). Неговата съдър-
жателност е доказана, докато 
конструктивната валидност и 
надеждността му все още са в 
процес на тестване. 

Провеждането на изследва-
не, базирано на оценка на зъби-
те с кавитирани дентинови ле-
зии (DMF), трябва да се счита за 
скринингово проучване. Ако про-
учването се провежда за нуж-
дите на здравноосигурително-
то планиране, трябва да се оце-
няват също и емайловите кари-
озни лезии, било то в клинична 
обстановка, или при провежда-
нето на епидемиологичното из-
следване. ICDAS II и индексът на 
Nyvad може и да са приложими за 
целите на клиничната практи-
ка, макар изследванията, подкре-
пящи това твърдение да са мал-
ко. Същото уточнение важи и за 
по-новите индекси PUFA и CAST, 
които изглеждат обещаващи, но 
има нужда от допълните изслед-
вания по въпроса. 

ОЦЕНКА НА КАРИЕС РИСКА 
Процесът на развитие на 

кариеса е динамичен и много-
факторен по природа. Кариес 
рискът се дефинира като веро-
ятността за развитие на кари-
ес в бъдещето. Развитието на 
болестта анализира както пър-
вичното заболяване (новопояви-
лите се кариозни лезии), така 
и вторичното заболяване (прог-
ресирането на лезиите и реак-
тивираните кариозни лезии). 
Оценката на риска при такова 
динамично заболяване е сложна, 
понеже може да отрази само мо-
ментното състояние, а риско-
вите фактори могат да се из-

менят с времето. При все това 
коректната оценка на кариес-
ната активност в едно посе-
щение, използвайки комбина-
ция от индикатори (вида, лока-
цията, тактилния усет и гин-
гивалното здраве), все пак може 
да предостави най-достоверна-
та информация за активност-
та на кариозния процес. Освен 
това анализирането на актив-
ността на кариозния процес не 
е предвидено да дава количестве-
на оценка на прогресията на ле-
зиите по отношение на техния 
размер или дълбочина. Въпреки 
недостатъците си оценката на 
кариес риска и предвиждането 
на прогресията на заболяването 
са жизненоважна част от еже-
дневния процес на вземане на ре-
шения в клиничната практика. 
Той служи като основа за про-
гнозиране на развитието на ка-
риозното заболяване и е база за 
разработването на индивидуа-
лен план за подобряване на орал-
ното здраве при всеки пациент. 

Съществуват солидни науч-
ни доказателства, че във вся-
ка възраст наличието на мина-
ли и настоящи кариозни лезии 
(и най-вече на активни кариоз-
ни лезии) е все още най-точни-
ят и достоверен, единичен пре-
диктор на риска за развитие на 
кариозни лезии в бъдещето41-43. 
Това заключение обаче е неблаго-
приятно. То не предоставя на-
сока и помощ за изработване-
то на един по-обхватен подход 
за превенция на заболяването: 
за целта бихме желали да пре-
дотвратим ранната поява на 
кариеса, да предприемем мерки, 
за да спрем кариозния процес, и 
да възстановим афектираните 
зъбни тъкани. Освен това рис-
ковите фактори могат да се из-
менят с времето. Пациентът 
може да има множество обтура-
ции, но поради ред причини обек-
тивно оцененият риск да е ни-

сък към този момент (тоест 
всички рискови фактори са били 
прекратени или разрешени). 
При такава ситуация да продъл-
жаваме с прилагането на пъл-
ния арсенал от мерки за превен-
ция на кариеса би било ненужно 
свръхлечение. От друга стра-
на, кариес рискът при даден па-
циент може рязко да се увеличи 
– пример за такъв случай е, ако 
пациентът е започнал да при-
ема медикаменти, които вли-
яят върху  функцията на слюн-
чените жлези и водят до хипо-
саливация.    

Предвиждането на кариес ри-
ска все още е в процес на разви-
тие. Скорошна публикация пред-
стави отличен, сбит и изчерпа-
телен обзор на наличните дока-
зателства, свързани с оценка на 
кариес риска при пациенти44. Ав-
торите са стигнали до заключе-
нието, че „е по-важно да се прове-
де оценка на кариес риска на база 
на наличните доказателства, 
отколкото изобщо да не се пра-
ви опит за това поради лип-
са на сигурни данни. Кариес рис-
кът трябва да се впише в доку-
ментацията на пациента и да 
повлияе бъдещия лечебен план“. 
Едно от средствата, които по-
магат на клиницистите по све-
та да мотивират пациенти-
те, е Cariogram – интерактивна 
програма за мотивация на паци-
ентите45. Тази информативна 
програма илюстрира кариес ри-
ска по един поучителен и лесен 
за възприемане графичен начин, 
включвайки взаимодействие-
то между различните фактори, 
влияещи върху кариозния про-
цес. Cariogram представя „шан-
са да се избегне развитието на 
нови кариозни лезии“ в близко-
то бъдеще и до каква степен раз-
личните фактори биха се отра-
зили на този шанс. Този софту-
ер е наличен на 13 езика и може 
да се свали като shareware*46. 

„ПОДХОД НА НИВО ГРУПА“ И 
„СТРАТЕГИЯ, БАЗИРАНА НА РИ-
СКА“ 

Кариес рискът обикновено се 
определя на ниво отделен инди-
вид47. Той предоставя информа-
цията, необходима за определя-
не на най-подходящия подход за 
превенция на кариеса при кон-
кретния пациент. Предвиж-
дане на кариес риска се прави и 
при по-големи групи от хора, за 
да се подобри ефективността 
на здравноосигурителните гри-
жи, като те се фокусират върху 
най-рисковите индивиди с цел в 
бъдеще да предотвратят или 
намалят последиците от забо-
ляването. Този подход осигурява 
както индивидуални, така и гру-
пови стратегии за подобряване 
на оралното здраве. Макар да из-
глежда противоречиво, справя-
нето с кариозните лезии налага 
прилагането и на двата подхода.  

„Подходът спрямо цялата 
популация“ е подходящ за пре-
венция на оралните заболява-
ния и прилагането му е един-
ственият начин за намалява-
не на последиците от заболява-
нето, както и на разходите за 
дентални грижи48. При дебати-
те на тема здравно осигуряване, 
често продиктувано от проме-
нящата се икономическа ситуа-
ция, рентабилността се оказва 
също толкова важна, колкото 
и качеството на здравните ус-
луги. Дискусиите по въпроса за 
оралното здраве често се услож-
няват от неравномерното раз-
пределение на кариозното забо-
ляване, което принципно е пре-
дотвратимо. Дали един потен-
циален план за справяне с кари-
еса, базиран на кариес риска, би 
бил икономически изгоден и дали 
би довел до подобряване на орал-
ното здраве, предстои да се ус-
танови за напред.    

И предимствата, и недос-
татъците на двата подхода – 
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стратегията спрямо индиви-
ди в риск (стреми се да защити 
податливите на кариес пациен-
ти) и стратегията на ниво гру-
па (стремяща се да контролира 
причините за поява на заболя-
ването), са били анализирани49. 
Това е довело до заключението, 
че „стратегията спрямо инди-
види в риск е междинен етап, 
който е необходим само ако при-
чините за заболяването не са 
били установени или ако е било 
невъзможно контролирането 
им. Ако причините за заболя-
ването могат да бъдат елими-
нирани, то тогава възприемчи-
востта и рискът при отделни-
те индивиди вече не са толкова 
важни“50. Причините за кариеса 
са ясни, но към настоящия мо-
мент не могат да бъдат изцяло 
контролирани51. 

Значително намаляване в раз-
пространението на кариеса е 
било постигнато, когато пре-
вантивните мерки са били насо-
чени към деца с активни, нека-
витирани лезии52. Включването 
на индивидуалната оценка на 
кариес риска с цел извършване 
на насочени превантивни мер-
ки би увеличило ефективност-
та им и следователно тяхната 
финансова ефективност. Анало-
гично използването на кариес 
риска за определяне на индивиду-
ални интервали за последващи 
посещения50,52,53 подобрява про-
следяването на пациентите и 
води до по-ефективно използва-
не на клиничното време на ден-
талните специалисти. Инди-
видуализираните интервали за 
последващи посещения могат да 
се променят и спрямо сътруд-
ничеството от страна на па-
циента, тоест спрямо това до-
колко той изпълнява препоръча-
ните превантивни мерки. 

Може да се обобщи, че макар 
оценката на кариес риска да 
има потенциала да доведе до оп-
тимално разпределение на фи-
нансите за превенция на кари-
еса, редуцирането на парични-
те фондове за същото, както 
и нарастващите нужди про-
дължават да налагат активно-
то прилагане на стратегията, 
базирана на риска и подхода на 
ниво група. Въпреки че дентал-
ната професия трябва да се на-
сочи повече към първичната 
превенция, базирана на общи-
те рискови фактори, вторич-
ната превенция ще продължава 
да бъде фокусирана върху насоче-
ните към конкретния пациент 
програми за справяне с кариеса, 
включително превантивните 
и минимално инвазивните опе-
ративни манипулации със съх-
раняване на максимално много 
здрави зъбни тъкани53. Тези ин-
тервенции ще бъдат обсъдени 
по-нататък в настоящата пуб-
ликация. 

*Ред. бел.: Това означава, че 
може да се изтегли пълнофункцио-
нална версия на програмата, коя-
то работи определен период от 
време. След това програмата спи-
ра да работи и е необходимо да се 
закупи и регистрира или да се де-
инсталира.

минимално инванзивно лечение
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2. РЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА 
ЕМАЙЛОВИ И ДЕНТИНОВИ 

КАРИОЗНИ ЛЕЗИИ

ПЛАКА И КАРИЕС
 Зъбният кариес е сложен про-

цес на циклична де- и реминера-
лизация. Streptococcus mutans и 
Streptococcus sobrinus са двата 
потенциални бактериални вида, 
важни за инициирането на емай-
ловата деминерализация, дока-
то Lactobacillus caseii се счита за 
водещ, след като вече е иници-
ирана кариозната лезия. Това е 
така наречената плак-специфич-
на хипотеза на Loesche54,55. Кари-
есът възниква под действие на 
органични киселини, които са 
странични продукти при мета-
болизирането на захарите от 
Streptococcus mutans и Lactobacilli, 
тези киселини са по-конкрет-
но млечна, мравчена и оцетна 
киселини56,57. Други учени са пуб-
ликували теорията за комби-
нираната бактериална етиоло-
гия, според която гореизброени-
те бактериални видове са само 
част от потенциално кариесо-
генните щамове в зъбната пла-
ка; голяма част от микробите в 
плаката са били идентифицира-
ни на по-късен етап, тъй като е 
имало затруднения при отглеж-
дането им като изолирани кул-
тури в лабораторни условия58,59. 

Други автори смятат, че мно-
го бактериални видове имат по-
тенциала да причиняват кариес 
в зависимост от особеностите 
на хранителния режим, кисели-
нопроизводството и киселинна-
та устойчивост на коменсални-
те орални бактерии, което води 
до екологични промени в бакте-
риалните плакови общества и 
впоследствие в кариес риска59–61. 
Повтарящата се консумация на 
въглехидрати и най-вече на заха-
роза води до пропорционално уве-
личаване в броя на кариесоген-
ните бактерии като S. mutans. 
Тези промени в биофилма увели-
чават риска от емайлова деми-
нерализация, последваща продук-
ция на органични киселини, а из-
мененията в оралната микроф-
лора водят до увеличен риск от 
развитие на кариес4,62. 

В нито един момент кориоз-
ният процес не спира63. В цикъ-
ла на емайлова де- и реминерали-
зация постоянно има флуктуа-
ция между загуба и натрупване 
на минерали. Единствено когато 
за по-продължителен период от 
време балансът е нарушен в посо-
ка загуба на минерално съдържа-
ние, клинично се манифестират 
белезите на заболяването. Дъл-
госрочните последици от този 
цикличен процес зависят от ко-
личеството плака, честота-
та и времето на въглехидратен 
прием, приложението на флуор-
ни продукти, слюнчения поток 
и качеството на слюнката, здра-
вината на емайла и индивидуал-
ния имунен отговор64-66. В заклю-
чение, кариесът се манифести-
ра като резултат от взаимо-
действието на поведенчески, ге-
нетични и фактори на средата4.  

МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ НА 
ФЛУОРА ВЪРХУ ЕМАЙЛА

Наличието на флуор по вре-
ме на цикъла на ре-/деминерали-
зация води до инкорпорирането 

му в кристалната структура 
на хидроксиапатита, което не 
само намалява разтворимост-
та му, но и увеличава степен-
та на преципитиране на емайл 
при наличието на калций и фос-
фати поради ниската разтвори-
мост на флуорапатита67,68. Флу-
орът намалява емайловата раз-
творимост по два механизма: 1) 
в кристалната решетка флуор-
ният йон е по-стабилен от водо-
родния; и 2) той взаимодейства с 
калциевите йони по кристална-
та повърхност и се свързва здра-
во69. 

Ефектът и навлизането на 
флуора в биофилма по зъбната 
повърхност зависят от използ-
ваните флуорни продукти и вре-
мето на приложение. При обра-
ботване на плаката с 1,000 ppm 
(0.22%) разтвор на натриев флу-
орид за до 120 сек. се увеличава 
флуорната концентрация само 
по повърхността на биофилма, 
докато прилагането на разтво-
ра за 30 мин. е обогатило плака-
та с 1000 ppm (0.22%) флуор на 
дълбочина до 900 μm70. Клинично-
то и практическото значение 
на 30-минутното въздействие 
са под въпрос, като изключим 
използването на флуорни лако-
ве с висока концентрация (22.600 
ppm F−; 5% NaF). Макар ефектив-
ността на топикално прило-
жените професионални флуор-
ни гелове и пени да е съмнител-
на, използването на флуорни ла-
кове трябва да се поощрява дори 
и при деца3.

РОЛЯТА НА КАЛЦИЯ И ФОСФА-
ТИТЕ 

Ключовата роля на флуора за 
превенцията на кариеса е кате-
горична. Но ефективността на 
флуора при реминерализиране на 
емайла и при повишаване на ми-
нералното съдържание е ограни-
чена от бионаличността на кал-
циевите и фосфатните йони71-73. 
Ако киселинната атака срещу 
емайла е масивна, резервоарите 
на калций и фосфат в слюнката 
бързо се изчерпват и може да на-
стъпи загуба на емайл71,73.

Вътрешните за организма из-
точници на калций и фосфати 
са слюнката, разтворените ми-
нерали от зъбите и в по-малка 
степен – гингивалната кревику-
ларна течност. Ако няма вън-
шен прием на калций и фосфати, 
степента на реминерализация 
се ограничава от количество-
то калций, извлечен от слюнка-
та68,73. Освен това повишената 
концентрация на калция би до-
вела до по-голямо задържане на 
флуора в плаката благодарение 
на здравата връзка на флуора с 
калция74.  

Следователно, за да се стиму-
лира реминерализацията при по-
вишен кариес риск, трябва да се 
увеличи бионаличността на кал-
ция и фосфатите и това е за-
дължително с цел да се подобри 
ефективността на флуорния 
препарaт. Повишеното количе-
ство калций и фосфати може да 
се съхрани в макромолекули, при-
същи за слюнката и плаката. Но 
количеството на тези проте-
ини и пептиди е ограничено. По-
ради този факт е препоръчител-
но да се приложи метод за по-до-
бро задържане и стабилизиране 
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на калциевите и фосфатните 
йони в оралната среда73,77.   

КОМПЛЕКСИ ОТ КАЗЕИН 
ФОСФОПЕПТИД-АМОРФЕН КАЛ-
ЦИЕВ ФОСФАТ 

При изследване, продължава-
що последните 25 години, успеш-
но бяха изолирани и пречисте-
ни пептиди от казеина – това е 
мултифосфорилираният проте-
ин, съдържащ се в млякото. Ком-
плексите от казеин фосфопеп-
тид-аморфен калциев фосфат 
(CPP-ACP) са с доказано антикари-
есно действие, установено в ла-
бораторни условия, при изследва-
ния върху животни, хора in situ и 
при клинични експерименти76-80. 
Казеин фосфопептидите (CPP) 
имат способността да стабили-
зират големи концентрации от 
калций и фосфати в метаста-
билни разтвори81. СРР компле-
ксите се свързват в клъсте-
ри с калциевите и фосфатните 
йони, което предотвратява раз-
растването на кристалните за-
родиши до размери, критични за 
протичане на фазова трансфор-
мация/кристализация, това от 
своя страна осигурява достъ-
пен източник на калций и фосфа-
ти82,83. Комплексите се свързват 
в биофилма и буферират калцие-
вата и фосфатната активност 

в плаковите течности и по зъб-
ната повърхност, като по този 
начин създават среда, която е 
преситена на калций и фосфати 
и благоприятства реминерали-
зацията, а потиска деминерали-
зацията. Следователно възмож-
ността да се създаде преситена 
с калций и фосфати среда около 
зъба подобрява ефективността 
на реминерализацията. 

За контролиране на кариозния 
процес чрез минимализиране на 
емайловата разтворимост по 
време киселинна атака зъбите 
трябва да са в среда, преситена 
на калций, фосфати и флуор, кои-
то се съдържат в биоактивна 
форма в профилактичните про-
тивокариесни препарати.  

3. ОПТИМАЛНИ МЕРКИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА КАРИЕСА 

Налични са различни мерки за 
превенция и стопиране на кари-
озния процес. Задачата на зъбо-
лекаря е да избере на база на опи-
та си и на профила на пациента 
кои превантивни мерки са най-
подходящи в конкретния кли-
ничен случай. При много от па-
циентите трябва да се прило-
жат повече от една антикариес-
ни мерки. Превантивните стра-
тегии на ниво цялата популация 

и оценката на индивидуалния ка-
риес риск са важни инструмен-
ти за борба с кариеса, които ре-
дом с прилагането на персонал-
ните превантивни мерки ще оп-
ределят степента на намалява-
не на заболеваемостта от ка-
риес както при отделния паци-
ент, така и на ниво популация.     

Зъбният кариес е заболяване, 
което може да бъде предотвра-
тено. Следователно най-добра-
та стратегия за справяне с него 
е да се приложат предпазни мер-
ки, преди да се появят първите 
клинични симптоми. Разруша-
ването на биофилма чрез еже-
дневно миене на зъби с паста за 
зъби с достатъчно флуор е ефек-
тивна мярка, която контроли-
ра развитието на емайлови ка-
риозни лезии84. Ефективността 
на различните мерки за превен-
ция и/или спиране на кариозния 
процес, които се прилагат като 
част от минимално инвазивния 
подход, предстои да бъде обсъде-
на в настоящата публикация. 
Достигнатите изводи са пред-
ставени в обобщен вид в табли-
ца 1. 

ЕФЕКТИВНОСТ НА АНТИКАРИ-
ЕСНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ 

Съвети, свързани с храненето, и 
заместители на захарта

минимално инванзивно лечение
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На връзката между приема на 
захари и развитието на кариеса 
се е отдавало по-голям значение в 
миналото, отколкото в днешно 
време. Причината за тази про-
мяна се счита екстензивното 
прилагане на флуорни препара-
ти86. При все това контролът 
на храненето и най-вече на при-
ема на захари и други ферменти-
ращи въглехидрати е все още ва-
жен фактор за справяне с кари-
озния процес. При пациенти-
те с висок кариес риск и/или при 
тези, при които не се прилагат 
флуорни препарати, най-ясно си 
личи благоприятният ефект от 
контролираната диета. Взаи-
мовръзката между консумация-
та на кариесогенни храни, орал-
ната хигиена, количеството и 
състава на слюнката и прилага-
нето на флуорни препарати е до-
бре разяснена от Van Loveren и 
Duggal87. Те твърдят, че докато 
има изобилие от слюнка и флу-
ор в устата и се провежда ефек-
тивен контрол на плаката, то-
гава вредният ефект на кариесо-

генните храни може да се счита 
за ограничен.    

Използването на заместите-
ли на захарта е превантивна 
мярка, която спомага за намаля-
ване общия прием на кариесоген-
ни храни. Ксилитолът и сорби-
толът са едни от най-често из-
ползваните захарни алкохоли, 
които се добавят в продукти-
те с надпис „без захар“88. Като 
цяло доказателственият мате-
риал сочи, че: дъвкането на дъвка 
с ксилитол веднага след хранене 
намалява прогресията на кариоз-
ните лезии89,90; че прилагането 
на дъвки с ксилитол е препоръ-
чително да се включи в антика-
риесните мерки в училищата90 
и че даването на желирани ме-
чета с ксилитол е приемливо91. 
Последната мярка среща одобре-
ние от страна както на децата, 
така и на родителите при при-
лагането й като част от акти-
кариесните стратегии в учили-
ще91. Макар като цяло консума-
цията на бонбони и сладкиши с 
ксилитол да намалява появата 

на кариес, този ефект не се на-
блюдава по апроксималните по-
върхности92. Страничен ефект 
от консумацията на продукти 
със заместители на захарта е 
потенциалният риск от ерози-
ране на зъбите, който е налице, 
ако сладките съдържат и кисе-
линни агенти за подобряване на 
вкуса93. Емпиричното правило 
гласи, че приемът на въглехидра-
ти при децата трябва да се огра-
ничи до пет пъти дневно94.  

ФЛУОРНИ ПРЕПАРАТИ
Флуорът може да се наба-

ви чрез водата, млякото и сол-
та или да се приложи локално 
чрез препарати за професионал-
но приложение или такива за 
индивидуална употреба (пасти 
за зъби, гелове, лакове и води за 
уста). Флуорът естествено се 
среща в природата (във водата 
и растенията) и може да бъде 
добавян към хранителни проду-
кти като изкуственото мляко 
за кърмачета и напитките.  

Флуоризирането на питейна-

та вода дава възможност флуор-
ът да стане достъпен за цяло-
то общество, без да се налага от-
делните индивиди да променят 
поведенческите си навици, за да 
изпитат ползите от флуорна-
та профилактика95. Продължа-
ва да се смята за най-добрата об-
щодостъпна превантивна мяр-
ка за намаляване на развитие-
то и прогресията на кариозни-
те лезии в много общества96-98. 
Безопасността и ефикасността 
на флуоризирането на водата са 
били оценявани главно сред деца-
та99. Установена е дозозависи-
ма връзка между количеството 
флуор във водата и степента на 
редуциране на кариеса/тежест-
та на флуорозата. Флуоризира-
нето на водата е от полза и за 
възрастните100.  

По отношение на флуоризира-
нето на млякото обзорна пуб-
ликация на Cochrane101 е дости-
гнала до заключението, че няма 
достатъчно натрупани доказа-
телства, потвърждаващи ефек-
тивността на флуоризираното 

мляко за контролиране на кари-
озния процес, макар да има бла-
гоприятен ефект върху посто-
янното съзъбие при изследвани-
те ученици. Съществуват про-
тиворечиви данни относно флу-
оризирането на солта102. Систе-
матичен обзор по темата из-
тъква предимствата на флуори-
зирането на солта за превенция 
на кариеса в постоянното съзъ-
бие в сравнение с липсата на флу-
ор под каквато и да била форма103. 
Броят на подвеждащите факто-
ри обаче, както и наблюдавана-
та методологична предубеде-
ност и цялостното ниво на пуб-
ликациите, включени в обзора, 
подчертават нуждата от про-
веждането на повече надеждни 
проучвания с цел категорично-
то оценяване ефикасността на 
солната флуоризация. Предвид 
недостатъчните доказател-
ства в подкрепа на ефикасност-
та и ефективността на флуо-
ризирането на солта трябва да 
се подхожда предпазливо, преди 
това средство без притеснения 
за безопасността да бъде вклю-
чено като част от стратегии-
те за намаляване на кариесната 
заболеваемост в обществото.   

През последните години бяха 
публикувани поредица изследва-
ния на  Cochrane на тема прила-
гането на флуорни препарати 
за професионална и за лична упо-
треба. Marinho3 е обобщил полу-
чените резултати и заключава, 
че прилагането на флуорна пас-
та за зъби, флуорна вода за уста, 
флуорни гелове и флуорни лако-
ве може да намали появата на 
кариес, независимо дали се ком-
бинират с употребата на дру-
ги източници на флуор. Паста-
та за зъби с флуор е най-широко 
използваното средство за под-
държане на константно ниво на 
флуор в устната кухина. Това се 
счита за една от главните при-
чини, за намаляване разпростра-
нението на кариеса в развити-
те страни104,105. Колкото по-висо-
ка е концентрацията на флуор в 
пастата, толкова по-голям е ка-
риес превантивният й ефект106. 
Предвид притесненията, свърза-
ни с развитието на зъбна флуо-
роза, нивата на флуор в зъбната 
паста при малки деца (под 6-го-
дишна възраст) се препоръчва да 
бъде под 1000 ppm107.

АГЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ХЛОР-
ХЕКСИДИН 

Хлорхексидинът се съдържа в 
някои води за уста, гелове и ла-
кове. Беше проведен системати-
чен литературен обзор, чиято 
цел е да се определи инхибиращи-
ят ефект на хлорхексидинови-
те лакове спрямо кариозните ле-
зии при деца, юноши и млади въз-
растни пациенти. Хлорхекси-
диновите лакове са демонстри-
рали умерен кариес-инхибиращ 
ефект, когато се прилагат на 
всеки 3–4 месеца, но този ефект 
намалява две години след послед-
ната апликация. Нужни са още 
изследвания, които да оценят 
ефективността му при по-дъл-
ги интервали на приложение108. 
Освен това има малко доказа-
телства, че без регулярни про-
фесионални почиствания и ин-
струкции за правилна орална хи-
гиена хлорхексидиновите лакове 

Таблица 1 
Обобщение на превантивните мерки срещу кариеса и тяхната научно доказана ефективност

МЕРКИ                                                                         ЕФЕКТИВНОСТ                                                                                                                                       РЕФЕРЕНЦИИ

1.ФЛУОРНИ ПРЕПАРАТИ                                                          ПРИНЦИПИ

1.1 Обществено достъпни методи *Флуоризиране на водата: води до намаляване на кариозните лезии 

при деца и възрастни

* Флуоризиране на солта има индикации, че може да бъде ефективно 

за превенция на кариеса в сравнение с липса на каквито и да било флу-

орни добавки. Тези данни обаче не са категорични, понеже липсват 

достатъчно качествени изследвания по темата.  

*Флуоризиране на млякото: няма достатъчно данни, доказващи ефек-

тивността му.  

MacDonagh, 2000;

Griffin и кол., 2007;

Armfield, 2010;         

Yeung и кол., 2005;

Elwood и кол., 2008;

Yengopal и кол., 2010

1.2 Професионално прилагани методи *Флуорните гелове и лакове могат да намалят образуването на ка-

риозни лезии.

Marinho 2008

1.3 Индивидуално прилагани методи   

(паста за зъби, вода за уста)

*Пастите за зъби и водите за уста с флуор са ефективни за превен-

ция на кариеса. Флуорните пасти са един от водещите фактори за 

намаляване честотата на кариеса в страните с висок доход.

Carvalho и кол., 2001;

Petterson и 

Bratthall, 2010;

Marinho 2008;

1.4 Сребърен диамин флуорид  *Липсват данни, доказващи   ефективността на SDF за контрол на 

кариеса при некавитирани лезии. Наличната информация сочи, че е 

ефективен за контрол на плаката и за запечатване.

Braga и кол., 2008

2. НЕСЪДЪРЖАЩИ ФЛУОР ПРЕПАРАТИ  *Индиректно пулп-

но покритие; 

Избягване на кому-

никация с пулпата

2.1 Заместители на захарта *Ксилитолът и сорбитолът са най-често използваните заместите-

ли на захарта. Използването на дъвки без захар са доказали ефектив-

ността си за контрол на кариеса в учебните заведения. 

Ly и кол., 2008a, 2008b

2.2 Хлорхексидин *Доказателствата в подкрепа на хлорхексидиновете гелове и лако-

ве ато антикариесни агенти не са убедителни. Няма сведения води-

те за уста с  хлорхексидин успешно да намаляват образуването на 

кариес.

 Zhang и кол., 2006 ;

Autio-Gold, 2008

2.3 Казеин фосфопептиди *СРР-АСР имат доказан краткосрочен Аморфен калциев фосфат  ре-

минерализиращ ефект и са обещаващ агент за контрол на кариозния 

процес при дългосрочно клинично приложение. Нужни са допълнител-

ни изследвания, за потвърждаване на последното твърдение.  

Yengopal и

Mickenautsch, 2009 

2.4 Терапия с озон  * Няма надеждни доказателства, че  прилагането на озон спира или 

води  до обратно развитие на кариеса.

Rickard и кол., 2004 ;

Brazzelli и кол., 2006 ;

Azarpazooh и

Limeback, 2008

2.5 Инфилтрационен метод * Настоящите данни сочат, че инфилтрационният метод при нека-

витирани лезии е обещаваща терапия, спираща прогресията на кари-

еса в емайла и дентина. 

Paris и Meyer-

Lueckel, 2010a;2010b;

Ekstrand и кол., 2011, 

Martignon и кол., 2012

2.6 Силанизиране на фисури и ямки * Това е ефективен метод както             за превенция на кариеса, така 

и за стопиране на некавитирани    лезии. Макар композитните силан-

ти да са по-дълготрайни от глас йономерните силанти, и двата ма-

териали са еднакво ефективни за превенция на кариеса. 

Beiruti и кол., 2006 ;

Griffin и кол., 2008 ; 

Yengopal и кол., 2009 ;

Yengopal 2010

минимално инванзивно лечение
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са достатъчно ефикасни при па-
циенти със специални нужди109.    

Цялостното заключение от-
носно хлорхексидина като ан-
тикариесен агент е, че липсват 
достатъчно доказателства за 
ефективността му под форма-
та на вода за уста и гел110. Хлор-
хексидиновите лакове могат да 
се ползват като краткосрочно 
средство за кариес контрол при 
индивиди с висок кариес риск и с 
високо микробно число111-113. 

СРЕБЪРЕН ДИАМИН ФЛУОРИД
Сребърният диамин флуорид 

(silver diamine fluoride – SDF) се по-
лучава при взаимодействието 
на сребърен нитрат и натри-
ев флуорид (Ag(NH3)2F); при при-
лагането му върху кариозна ле-
зия инхибира кариозния про-
цес чрез въздействие върху бак-
териите114. Проведени са твър-
де малко проучвания, анализира-
щи ефекта на SDF като антика-
риесен агент при некавитирани 
лезии. Braga и кол.115 са анализи-
рали ефекта на SDF за стопира-
не на кариозния процес във фису-
ри и фоси при постоянни молари 
с проследяване до 30 месеца. Из-
следваните пациенти не са по-
стигнали по-различни резулта-
ти от тези, при които е при-
лагано само миене на зъби и глас-
йономерен силант – това са два 
от широко разпространените 
методи за справяне с кариесите 
в емайла. При друго изследване е 
сравняван кариеспротективни-
ят ефект на ежегодно прилаган 
разтвор на SDF, на прилаган на 
тримесечен интервал NaF лак и 
на същия интервал – хлорхекси-
динов лак; изследването е прове-
дено върху здрава и кариозна ко-
ренова повърхност при инсти-
туционализирани възрастни 
хора116. След три години не е била 
установена разлика в появата 
на кариес между трите групи, 
но и трите превантивни мер-
ки доказано намаляват появата 
на кариес в сравнение само с кон-
трол на плаката. Изглежда, дока-
зателствата за кариеспротек-
тивния ефект на SDF са недоста-
тъчни. Неговата ефективност 
при кавитирани кариозни лезии 
предстои да бъде обсъдена по-на-
татък в настоящата статия. 

КОМПЛЕКСИ ОТ КАЗЕИН 
ФОСФОПЕПТИД-АМОРФЕН КАЛ-
ЦИЕВ ФОСФАТ

 CPP-ACP най-често биват до-
бавени към дъвки или профилак-
тични пасти за зъби със или без 
добавен флуор, но също и в бонбо-
ни за смучене, спортни напит-
ки и мляко. Ефективността на 
тези продукти все още е в про-
цес на изследване, но резулта-
тите от in-situ и клинични те-
стове доказват реминерализира-
щото действие на CPP-ACP при 
краткосрочно проследяване и 
обещаващ кариеспротективен 
ефект при дългосрочно клинично 
приложение117.  

През последните две десетиле-
тия са публикувани множество 
лабораторни и in-situ изследва-
ния относно ефективността 
на СРР-АСР. Процесът на натруп-
ване на научни сведения все още 
продължава и броят на клинич-
ните тестове все още е малък. 
Проучванията показват проти-

воречиви резултати, при едни 
групите, при които се прилага 
СРР-АСР, показват много по-до-
бри резултати в сравение с кон-
тролните групи79,80,118-120, докато 
според други изследвания няма 
разлика в сравнение с контрол-
ните групи121-122.  

ОЗОН 
Озонът, който се състои от 

три атома кислород, е предло-
жен като антимикробен агент, 
който може да намали броя на 
микроорганизмите по зъбната 
повърхност. Той се получава ес-
тествено при наличие на свет-
лина или при различни индус-
триални процеси. В сферата на 
денталната медицина се твър-

ди, че озонът има стерилизи-
ращ ефект, убива кариесоген-
ните бактерии и впоследствие 
води до спиране на кариозните 
лезии123. При клинични изслед-
вание обаче не е била наблюдава-
на същата ефективност, как-
то при лабораторни тестове. 
Три систематични литератур-
ни обзора са стигнали до извода, 
че няма достатъчно доказател-
ства, че приложението на озон 
по повърхността на кавитира-
ните кариозни лезии стопира 
или води до обратно развитие на 
кариеса. Изглежда, че добавяне-
то на озон като допълнителна 
стъпка при лечението на кариес 
не е икономически изгодно123-125.   

ИНФИЛТРАЦИОНЕН МЕТОД 
Инфилтрирането на кариеса 

е било предложено като алтер-
натива за третиране на нека-
витирани емайлови лезии по ап-
роксималните и букалните зъб-
ни повърхности126,127. Инфил-
трационният метод се осно-
вава на пенетриране на смола с 
нисък вискозитет (т. нар. ин-
филтрант) под повърхността 
на порьозния емайл, като пред-
варително тази повърхност е 
била обработена със солна кисе-
лина. Така инфилтрантът съз-
дава дифузна бариера срещу во-
дородните йони и по този на-
чин спира прогресията на лезия-
та128. Лабораторни и in-situ про-
учвания са установили, че  ин-

филтрантът е способен да ин-
хибира прогресията на кариозна-
та лезия129,130, като това е било 
доказано и при клинични те-
стове. Инфилтрационният ме-
тод в комбинация с флуорни ла-
кове е дал още по-добри резулта-
ти при стопиране на кариоз-
ния процес по апроксималните 
повърхности на временни мола-
ри в сравнение с приложението 
само на флуорни лакове при про-
следяване за период от три го-
дини131. Емайловите и дентино-
вите лезии по дисталните по-
върхности на първите времен-
ни молари при деца над 2.5-годиш-
на възраст прогресират в по-ма-
лък процент след инфилтрира-
не със смола (46.6%), отколкото 

минимално инванзивно лечение
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само при почистване с конец за 
зъби (71.4%)131. Използването на 
инфилтрационния метод оба-
че не показа значителна разлика 
при прогресирането на кариоз-
ните лезии по апроксималните 
стени в сравнение със запечат-
ването им, използвайки адхези-
вен протокол при тригодишен 
период на проследяване132.

В обобщение, научните све-
дения до момента сочат, че ин-
филтарционният метод е обе-
щаващ микроинвазивен метод 
за спиране прогресията на кари-
озния процес133. Въпреки това са 
нужни още рандомизирани кли-
нични тестове, за да се потвър-
ди със сигурност ефективност-
та на този метод.  

СИЛАНТИ ЗА ФИСУРИ И ЯМКИ 
Фисурите и ямките на посто-

янните молари са особено уязви-
ми по време и след зъбния про-
бив134,135. Морфологията на фису-
рите и ямките е един от основ-
ните рискови фактори за разви-
тие на кариес136, като моларите 
по-често биват засегнати в срав-
нение с премоларите137. Целта 
при силанизирането е да се мо-
дифицира морфологията на фису-
рите и ямките, да ги заравни и 
заглади и по този начин да се пре-
дотврати колонизирането им с 
бактерии, излагането им на не-
гативното въздействие на прос-
тите захари и да може по-лес-
но да бъдат почиствани. Тази 
стратегия е ефективна не само 

като превантивна мярка, но и 
за стопиране на некавитирани-
те емайлови лезии във фисурите 
и ямките138. Доказано е по-ефек-
тивното действие на силанти-
те в сравнение с флуорните ла-
кове за превенция на кариеса по 
оклузалните зъбни повърхно-
сти139.   

Композитни смоли и глас-йо-
номерни цименти са най-често 
използваните материали за за-
печатване на фисурите и ямки-
те. Вискозните глас-йономер-
ни цименти са индицирани при 
прилагането на ART+силант 
техниката. Общоприето е, че 
композитните силанти се за-
държат по-дълго време, откол-
кото средно вискозните и теч-

ливите глас-йономерни силан-
ти140,141. Обаче не е сигурно кой 
от двата материала е по-ефек-
тивен при инхибиране на кари-
озния процес. Проведени са три 
систематични обзора на преван-
тивния ефект на композитни-
те силанти и течливите и сред-
но вискозните глас-йономерни 
силанти. В нито един от три-
те обзора няма данни единият 
материал да е по-добър от дру-
гия142-144. Освен това няма кате-
горични доказателства, че моди-
фицираните със смола глас-йоно-
мерни цименти имат предим-
ства пред композитните силан-
ти при превенция на кариеса по 
ямките и фисурите145.  

Вискозните глас-йономерни 
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на  Alpha Bio Tec за България

, иг
у

Тел.: 0899 145 801
Тел.: 0899 145 805

Харесвам имплантите 
Alpha Bio Tec защото са 
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цименти, използвани като си-
лант съгласно ART техниката, 
имат по-добро задържане в срав-
ние с течливите и тези със сре-
ден вискозитет146. ART силанти-
те имат добре изразен преван-
тивен ефект; средната годиш-
на честота на новопоявилите 
се дентинови лезии през първи-
те три години е 1%147. Този ре-
зултат е по-добър от получения 
при систематичен обзор на ком-
позитните силанти148. При срав-
нение с композитните силанти 
вискозните ART глас-йономерни 
силанти са били по-успешни след 
5 години според едно от общо две-
те налични сравнителни изслед-
вания149. При другото изследване 
кариеспротективният ефект 
е бил еднакъв при двата мате-
риала за период от две години150. 
При нито едно от двете проуч-
вания не е било провеждане пов-
торно силанизиране. 

Превантивният ефект на 
глас-йономерните цименти 
може да се обясни с наличието 
на материал в дъното на фису-
рата, макар това да не може да 
бъде установено клинично151-154. 
Множество литературни и кли-
нични данни доказват, че сила-
низирането е силно препоръчи-
телно при всички рискови по-
върхности и дава добри резулта-
ти при приложението както на 
композитни, така и на вискоз-
ни ART глас-йономерни силанти, 
използвани при ART техниката. 
Последната може да бъде използ-
вана и при екстремни ситуации, 
когато няма достъп до електри-
чество и течаща вода.  

Втора част на статията, 
включваща информация за ми-
нимално инвазивния оперативен 
подход, невъзстановителния под-
ход и кога да подменяме и кога да 
поправяме дефектни обтурации 
очаквайте в следващия, декем-
врийски брой на Dental Tribune.

Ред. бел.: Статията „Минимал-
но инвазивен подход при лечение на 
кариес – обзорна статия“ е публи-
кувана за първи път в Int Dent J. 
2012 October ; 62(5): 223–243. 

минимално инванзивно лечение
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ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ: 
IPS E.MAX PRESS – 

ЕДИН МАТЕРИАЛ ПРИ 
БУКВАЛНО ВСИЧКИ 

ИНДИКАЦИИ
Оклузални фасети на дистални зъби в денталната практика

К Н И Г А Т А  С Ъ С  З А Г Л А В И Е  P O R C E L A I N  L A M I N A T E  V E N E E R S 
( „ К Е Р А М И Ч Н И  Ф А С Е Т И “ )  Н А  D A V I D  A .  G A R B E R ,  R O N A L D 
E .  G O L D S T E I N  И  R O N A L D  A .  F E I N M A N N  О К А З А  Г О Л Я М О 
В Л И Я Н И Е  В Ъ Р Х У  М Е Т О Д И Т Е  З А  П Р О Т Е З И Р А Н Е  И 
В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н Е  Н А  З Ъ Б И Т Е ,  С Ъ З Д А Д Е Н И  О Т  А В Т О Р И Т Е . 
Б Л А Г О Д А Р Е Н И Е  Н А  О Г Р О М Н И Я  У С П Е Х  Н А  А Д Х Е З И В Н А Т А 
ТЕХНИКА СТАНА РЕАЛНОСТ И МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИЯТ 
П О Д Х О Д  З А  В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н Е  Н А  З Ъ Б И Т Е .

Д-р Diether Reusch и д-р Jan Strüder, Германия

П
рез 1990 г. един час-

тен институт за 

следдипломно обуче-

ние на зъболекари – 

Westerburger Kontakte, предлага 

за първи път курс за керамични 

коронки, инлеи и фасети. Днес, 

както и преди почти 30 годи-

ни, все още се смята за изклю-

чително изкуство това, че ке-

рамиката може да се използ-

ва по същия начин като злат-

ните сплави. Според едно про-

учване, проведено в универси-

тета „Кристиян-Албрехт“ в 

Кил от A. Krummel, A. Garling, 

M. Sasse и M. Kern, оклузалните 

фасети в дисталния участък 

с минимална дебелина между 

0.3 и 0.6 мм са доста надежден 

вариант за лечение. В наша-

та практика възстановяваме 

дисталните зъби с оклузални 

фасети или частични коронки. 

Тези възстановявания, чиято 

дебелина е между 0.5 и 7.0 мм, 

се изработват от монолитна 

литиево-дисиликатна керами-

ка (LS2) IPS Empress и се цимен-

тират чрез адхезивна техни-

ка. При фронтални зъби използ-

ваме адхезивно циментирани 

монолитни 360о фасети, час-

тични коронки или керамични 

фасети с дебелина между 0.3 

и 0.5 мм. За разлика от злато-

то, което се деформира мно-

го лесно, и металокерамиката, 

която може да се фрактури-

ра, повечето изцяло керамич-

ни материали са изключител-

но здрави. Именно затова мо-

жем да кажем, че тези мате-

риали покриват изключително 

високите изисквания по отно-

шение на статичната и дина-

мичната оклузия. 

ДИАГНОСТИКА И ПЛАН НА 
ЛЕЧЕНИЕ

В резултат на парафункцио-
нални навици и биокорозия по 
фронталните зъби на нашия 
23-годишен пациент се наблю-
даваше значително изтриване. 
По палатиналната повърхност 
на горната челюст липсваше 
емайл (фиг. 1 и 2). По оклузална-
та повърхност на дисталните 
зъби едва се забелязваше емайл. 

АНАЛИЗ НА ФУНКЦИЯТА, 
ИЗРАБОТВАНЕ НА WAX-UP 
И ИЗПИЛЯВАНЕ НА ЗЪБИТЕ

Горната челюст беше арти-
кулирана спрямо оклузалните 
принципи. За долната челюст 

бяха използвани движенията 
на ставата. Движенията на до-
лната челюст бяха регистрира-
ни с цел настройване на арти-
кулатора. На дублирани модели 
(фиг. 3) беше изработен диагно-
стичен восъчен моделаж (wax-
up). Целта беше да се повдигне 
височината до необходимото 
ниво за възстановяване на фрон-
талните зъби („логична“ форма 
на зъбите). Дължината на пред-
ните зъби беше установена с 
mock-up модел, който беше из-
ползван за проверка на фонети-
ката, функцията и естетични-
те параметри. Що се отнася до 
страничните движения, целта 
ни беше да постигнем незабав-
но дезоклудиране на дистални-
те зъби. Бяха преместени всич-
ки блокиращи туберкули. Като 

упътване за правилна функцио-
нална препарация зъботехни-
кът маркира първоначалното 
разположение на функционира-
щите туберкули (червени ли-
нии) и на нефункциониращите 
туберкули (зелени линии) вър-
ху букалната повърхност на 
зъбите. Върху гингивата на мо-
дела бяха направени маркиров-
ки, които указват новата пози-
ция на туберкулите. Използва 
се процесът на термоформова-
не, за да се изработят отливки 
на дубликатния wax-up модел. В 
тази отливка бе поставен ма-
териалът за временните кон-
струкции, след което беше по-
ставен в устата. След като ма-
териалът се втвърди, отливка-
та бе премахната. Тогава заедно 
с пациента можехме да оценим 

планираните промени по отно-
шение на фонетика, функция и 
естетика (фиг. 4), преди зъбите 
реално да бъдат изпилени. 

ПЪРВА ФАЗА ОТ 
ЛЕЧЕНИЕТО: ВРЕМЕННИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА 

ГОРНИТЕ ДИСТАЛНИ 
ЗЪБИ И ОКОНЧАТЕЛНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА 

ДОЛНИТЕ ДИСТАЛНИ ЗЪБИ

Дисталните зъби на горната 
и долната челюст бяха изпиле-
ни, а моделите (фиг. 5) бяха мон-
тирани в артикулатора в цен-
тралната релация с помощта 
на информацията, получена 
чрез лицевата дъга. Опорният 
винт беше настроен съгласно 
планирания вертикален размер. 
Долните дистални зъби бяха из-
градени от восък с помощта на 
линия на Бекер. След това во-
съчните коронки бяха отле-
ти и възпроизведени от кера-
мика. Коронките бяха поставе-
ни с помощта на адхезивно ци-
ментиране (самоецваща техни-
ка, Adhese® Universal, Variolink® 
и Monobond® Etch & Prime). 

На горните дистални зъби по-
ставихме временни коронки от 
композит. Неизпилените зъби 
във фронталния участък бяха 
възстановени с композит (фиг. 
6). Горната зъбна дъга беше леко 
изнесена букално, а фронтални-
те зъби бяха удължени. Възста-
новяванията включваха новия 
вертикален размер и разполо-
жението на туберкулите, кои-
то бяха предварително опреде-
лени чрез wax-up-а. Бяха нанесе-
ни леки корекции върху горни-
те временни коронки, като за 
това ни помогна шината Brux 
checker.

Фиг. 1 и 2 Първоначална ситуация – загубена дължина на зъбите и липса на емайл палатинално. 

Фиг. 3 Диагностичен восъчен моделаж.

Фиг. 1а Фиг. 1б Фиг. 2б

Фиг. 2а

Фиг. 3а Фиг. 3б Фиг. 3в
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ВТОРА ФАЗА 
ОТ ЛЕЧЕНИЕТО: 
ОКОНЧАТЕЛНИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА 
ФРОНТАЛНИТЕ ЗЪБИ НА 

ГОРНАТА И ДОЛНАТА 
ЧЕЛЮСТ

ПОДГОТОВКА И ИЗРАБОТВА-
НЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ВЪЗСТАНО-
ВЯВАНИЯ

Фронталните зъби на горна-
та и долната челюст бяха изпи-
лени, като се спазваха принци-
пите за минимално инвазивна 
препарация (фиг. 7 и 8). 

Стъпка 1: С грубо диаманте-
но борче беше маркирана дълбо-
чината, до която трябваше да 
бъде изпилен режещият ръб на 
адхезивно възстановените зъби 
(по принцип до 1.0–1.5 мм). 

Стъпка 2: С помощта на спе-
циален пилител бяха нанесени 
хоризонтални маркировки на 
дълбочина 0.5 мм върху вести-
буларната повърхност на въз-
становяваните зъби. Браздите 
бяха маркирани с неразтворим 

писец. 
Стъпка 3: Бяха изпилени ре-

жещите ръбове. За целта грубо-
то диамантено борче беше на-
клонено към палатиналната 
повърхност под ъгъл приблизи-
телно 30о. 

Стъпка 4: Апроксималните 
повърхности на зъбите бяха из-
пилени с грубо диамантено бор-
че (0.3 мм) или пламъковидно 
борче (014). 

Стъпка 5: Mock-up възста-
новяването беше отстранено, 
а емайлът лабиално беше изпи-
лен до заличаване на маркиров-
ките. Цервикалната зона на зъ-
бите беше изпилена на нивото 
на гингивата. Дълбочината на 
изпиляване палатинално беше 
между 0.3 и 0.5 мм. Там, където 
загубата на емайл по палати-
налната повърхност стигаше 
отвъд цингулума, препарирах-
ме зъбите за 360о фасети. Това 
беше направено с цел предотвра-
тяване на палатинални фрак-
тури. 

Стъпка 6: Преди финото оф-
ормяне на границите постави-

хме ретракционен конец #000. 
Зъбите бяха изпилени с червен 
обратен наконечник на намале-
на скорост (40 000 rpm) до ниво-
то на ретрахираната гингива. 
Тази стъпка от препарацията 
на зъбите се прави под водно ох-
лаждане. 

Силиконовата матрица, коя-
то беше направена на база на 
диагностичния wax-up, беше из-
пълнена с хидроколоиден мате-
риал. Възможна алтернатива 
би била да използваме термо-
формовъчния метод, за да създа-
дем отливка от wax-up-а, която 
след това бихме изпълнили със 
силиконов отпечатъчен мате-
риал. Използването на матри-
ца/отливка ни помага да преце-
ним дали сме отнели достатъч-
но зъбни тъкани (фиг. 9). Ако 
хидроколоидът е с дебелина под 
0.3 мм, в такъв случай трябва 
да отстраним още зъбни тъка-
ни и ги маркираме с молив.

След тази стъпка с отпеча-
тъка беше изработен модел от 
бързовтвърдяващ гипс (Whip 
Mix Snap-Stone), за да се прове-

Фиг. 4 Mock-up, изработен от композит за временни 
възстановявания.

Фиг. 7 Отделните стъпки от минимално инвазивната 
препарация на горните фронтални зъби. 

Фиг. 8 Завършена препарация на горните и долните фронтал-
ни зъби (частична препарация). 

Фиг. 9 Изслед-
ване на изпи-
лените зъби с 
хидроколоид. 

Фиг. 10 Восъчен моделаж (wax-up) за изследване на фонети-
ката, функцията и естетиката. 

Фиг. 11 Изпробване на възстановяванията след цикъла на из-
пичане. 

Фиг. 12 Адхезивно циментира-
не на възстановяванията във 
фронталния участък на горна-

та челюст. 

рят изпилените повърхности. 
Силиконовата матрица (диаг-
ностичният восъчен моделаж 
wax-up) беше предадена на обу-
чен дентален асистент, който 
изработи индиректните вре-
менни възстановявания. 

ИЗПИЛЯВАНЕ НА ДОЛНИТЕ 
ФРОНТАЛНИ ЗЪБИ И ИЗРАБОТ-
ВАНЕ НА МОДЕЛА

Долните фронтални зъби 
бяха изпилени и проверени по 
същия начин както горните 

фронтални зъби. Дълбочината 
на изпиляване не беше повече 
от 0.3 мм. Преди да се пристъ-
пи към вземане на отпечатък, 
беше поставен конец #0 (напоен 
в ViscoStat Clear, Ultradent) вър-
ху конеца #000. Беше отстра-
нен малко преди да бъде поста-
вен отпечатъчният материал. 
Конецът #000 поддържа сулку-
са отворен и сух по време на взе-
мането на отпечатък. Взехме 
един цял и два частични отпе-

Фиг. 5 Модели с изпилени дистални зъби. 

Фиг. 4а

Фиг. 4б Фиг. 5а Фиг. 5б Фиг. 5в Фиг. 5г

Фиг. 7а Фиг. 7б

Фиг. 7в Фиг. 7г

Фиг. 7д Фиг. 7е

Фиг. 8а

Фиг. 8б

Фиг. 6 Удължаване на горните и долните фрон-
тални зъби с композит. Временни възстановява-
ния на горните дистални зъби, окончателни час-

тични коронки на долните дистални зъби (с нане-
сени характеристики).

Фиг. 6а

Фиг. 6б

Фиг. 9а

Фиг. 9б

Фиг. 9в

Фиг. 10а

Фиг. 10в

Фиг. 10б

Фиг. 11а

Фиг. 11в

Фиг. 11б

Фиг. 12а

Фиг. 12б

възстановявания на дистилни зъби | клиничен случай
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чатъка за възстановяването на 
отделните зъби. На артикула-
тора беше прехвърлена цялата 
необходима информация за пре-
създаване движенията на долна 
челюст. 

ВОСЪЧЕН МОДЕЛАЖ (WAX-UP) 
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФОНЕТИКА-
ТА, ФУНКЦИЯТА И ЕСТЕТИКАТА 

Зъботехникът изработи во-
съчен модел на фронталните 
зъби, като използваше естети-
чен восък. По този начин зъбо-
техникът, клиницистът и па-
циентът можеха заедно да из-
следват фонетичните, функ-
ционалните и естетичните 
показатели на възстановяване-
то (фиг. 10). Корекциите бяха 
нанесени след съгласието на па-
циента. След това преминахме 
към изработване на възстано-
вяванията. 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦВЕТА НА ЗЪ-
БИТЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА КО-
РОНКИТЕ

Окончателният вид на ул-
тратънките фасети и коронки 
зависи изключително много от 
цвета на останалата зъбна тъ-
кан. Затова беше от значение 
цветът на всеки един изпилен 
зъб. Също така в лаборатория-
та зъботехникът изработи ин-

дивидуални пънчета със съот-
ветстващия цвят (IPS Natural 
Die Material),

Бяха нанесени съответните 
характеристики на изработе-
ните в лабораторията корон-
ки, преди да бъдат изпробвани в 
устата. Това позволяваше да се 
проверят фонетичните, функ-
ционалните и естетичните 
показатели на зъбите и да се до-
кументират със снимки, напра-
вени със смартфон. След нанася-
не на необходимите корекции 
възстановяванията бяха подло-
жени на глазурно изпичане. Де-
белината на завършените въз-
становявания (керамични ко-
ронки, частични коронки) беше 
между 0.3 и 0.5 мм (фиг. 11). 

АДХЕЗИВНО ЦИМЕНТИРАНЕ
При възможност е препоръ-

чително да се използва кофер-
дам, за да се осигури сухо опера-
тивно поле за адхезивното ци-
ментиране. По алтернативен 
начин в сулкуса трябва да се по-
стави ретракционен конец #00 
преди циментиране, за да бъде 
леснодостъпна препарационна-
та граница (фиг. 12). В предста-
вения случай съседните зъби са 
изолирани с тефлонова лента. 
Обикновено поставяме коронки-
те по двойки. В този случай след 

ецване с 37% ортофосфорна кисе-
лина се оказа, че цялата препа-
рация е разположена в емайла на 
зъбите. Дентинът се виждаше 
само на отделни места, където 
е бил разкрит поради парафунк-
ционалните навици на пациен-
та. 

Фронталните зъби на горна-
та и долната челюст, както и 
дисталните зъби на долната че-
люст бяха окончателно възста-
новени. Необходимо беше да се 
направят няколко малки коре-
кции върху оклузалната повърх-
ност на временните възстано-
вявания на горната челюст. 

ТРЕТА ФАЗА ОТ 
ЛЕЧЕНИЕТО: 

ОКОНЧАТЕЛНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ НА 
ДИСТАЛНИТЕ ЗЪБИ НА 

ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ

Премахнахме индиректни-
те възстановявания в дистал-
ния участък на горната че-
люст и взехме отпечатъци и 
от двете челюсти. Беше реги-
стрирана централната рела-
ция с помощта на термоплас-
тични восъчни пръчки (GC Bite 
Compound, GC). Моделът на гор-
ната челюст беше позициони-
ран в артикулатора въз основа 

на данните от лицевата дъга. С 
помощта на двете термоплас-
тични восъчни пръчки моделът 
на долната челюст беше вклю-
чен в артикулатора.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВОСЪК REFU
Изработихме горните час-

тични коронки с восък ReFu 
(Reference Function wax, Keydent). 
Първоначално восъкът беше дос-
та твърд. В резултат на това 
можехме да проверим точките 
на контакт с помощта на ар-
тикулационно фолио Shimstock 
след поставянето на коронки-
те. В устната кухина восъкът 
стана по-мек. Помолихме паци-
ента осъзнато да направи опре-
делени движения, някои от кои-
то симулираха парафункции 

(фиг. 13). Появата на преждевре-
менен контакт от някой ту-
беркул можеше да се види вър-
ху дъвкателната повърхност 
и да се направят необходими-
те корекции. След това восъч-
ните модели бяха отлети и мо-
нолитните частични корон-
ки бяха изработени от литиев 
дисиликат (IPS e.max Press) чрез 
прес-техника. Върху възстано-
вяванията бяха нанесени съот-
ветните характеристики и 
след това бяха гланцирани (фиг. 
14). След адхезивното цименти-
ране на възстановяванията не 
бяха необходими допълнителни 
корекции. Средната дебелина на 
частичните коронки в дистал-
ния участък беше около 0.5 мм. 

Защо точно IPS e.max Press е златният стандарт? 

Какви са неговите предимства?

	 Биосъвместимост
	 Биомиметика
	 Минимална инвазивност 
	 Изключителна здравина 
	 Дългосрочни резултати – почти не се наблюдават 
промени след 25 години
	 Отлично превръщане на восъчните моделажи в 
керамични коронки
	 Лесен за употреба
	 Лесен избор на цвят
	 Отлична адаптация
	 Контрол на функцията, дори и при бруксизъм
	 Достъпни цени – гланцирани монолитни коронки
	 Един материал при буквално всички индикации

Колко издръжливи са възстановяванията с

 IPS e.max Press и IPS e.max CAD?

В едно изследване на K. A. Malament IPS e.max® CAD/Press показа най-добри резул-

тати от всички тествани дентални стъклокерамични материали с 99.75% пре-

живяемост за период от над десет години. 

В рамките на това изследване участват 6000 изцяло керамични възстановя-

вания от 1983 г. насам. Изследвани са 4 различни вида керамика:

– Dicor/Dentsply Sirona (n = 1504)

– In-Ceram/Vita (n = 330)

– IPS Empress (n = 2133)

– IPS e.max Press или CAD (n = 2364)

Данните за Dicor се пазят от 1983 г. насам, за In-Ceram – от 1990 г., за IPS 

Empress® – от 1992 г., а за IPS e.max – от 2005 г. 

Надминати очаквания 

Въпреки краткия период на проследяване – малко повече от десет години (128 

месеца), възстановяванията от литиев дисиликат, направени с IPS e.max Press 

и IPS e.max CAD, показаха най-дълга продължителност – 99.75%, в това мащаб-

но проучване. Според K. A. Malament материалите изпълниха и дори надминаха 

всички изисквания от клинична гледна точка. 

Източник: Source: IPS e.max, Scientific Report, Vol. 03/2001-2017

Клиничните данни потвърдиха успеха

   Научното проследяване на IPS e.max датира още от създаването на проду-

кта. Резултатите от известни експерти от целия свят дадоха своя принос 

към съставянето на тази страхотна база данни. Средната преживяемост 

на литиевия дисиликат и циркониевия диоксид е 96%. Научният доклад за IPS 

e.max съдържа в обобщен вид всичките налични резултати от проучванията 

in-vivo и in-vitro.

Фиг. 13 Изследване на 
статичната и дина-

мичната оклузия с во-
сък ReFu. 

Фиг. 14 Пресованите 
керамични възстановя-
вания преди поставяне.
Фиг. 15 Частичните ке-

рамични коронки, по-
ставени чрез адхезивно 

циментиране. 

Фиг. 13а

Фиг. 13б Фиг. 14 Фиг. 15а Фиг. 15б

възстановявания на дистилни зъби | клиничен случай
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All ceramic,  
all you need.

www.ivoclarvivadent.at
Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna | Donau-City-Strasse 1 | 1220 Wien | Austria | Tel. +43 1 263 191 10 | Fax +43 1 263 191 111

АДХЕЗИВНО ЦИМЕНТИРАНЕ 
Беше поставен кофердам и съ-

седните зъби бяха защитени 
с тефлонова лента. След това 
частичните коронки в дистал-
ния участък бяха поставени по 
двойки върху изпилените зъби 
на горната челюст чрез адхезив-
но циментиране (фиг. 15). След 
като вече бяха циментирани 
възстановяванията в устата 
на пациента, проверихме дина-
мичната оклузия с помощта на 
оклузален восъчен индикатор 
(Kerr) (фиг. 16). Восъкът не показ-
ваше никакви предварителни 
оклузални контакти. 

ШИНА BRUX CHECKER
На пациента беше дадена 

шина Brux checker и беше ин-
структиран да я носи в про-
дължение на две вечери (фиг. 17). 
Това ни позволи да проверим и 
регистрираме дали се наблюда-
ват оклузо-артикулационни 
блокажи и предварителни кон-
такти при възстановявания-
та по време на сън и бруксизъм. 
В повечето случаи не са необхо-
дими допълнителни корекции. 

ОБОБЩЕНИЕ

Нашият опит показа, че ми-
нимално инвазивните възста-
новявания с дебелина между 0.3 
и 0.6 мм, поставени чрез адхе-
зивно циментиране, са надеж-
ден вариант за лечение. Рабо-
тим по описания метод от 
1993 г. Особено при млади паци-
енти със значителна загуба на 
емайл не се сещаме за друг по-до-
бър минимално инвазивен под-
ход с гарантирано  дългосрочни 
резултати. 

ВНИМАНИЕ

Ivoclar Vivadent не препоръчва 
използването на IPS e.max Press 
и IPS e.max CAD при пациенти 
с бруксизъм. Въпреки това на-
шият опит показва, че когато 
се вземат предвид всички функ-
ционални и парафункционални 
параметри, не се очакват ус-
ложнения при пациентите с 
бруксизъм. 

Ред. бел.: Статията „Златни-
ят стандарт: IPS e.max Press – 
един материал при буквално всич-
ки индикации“ е публикувана за 
първи път в сп. Dentistry, бр. 1, 
2019 г. 

  За авторите: 

Д-р Diether Reusch 
и д-р Jan Strüder ра-
ботят в частна ден-
тална практика на ад-
рес: Neustrasse 30, 56457 
Westerburg, Германия. 
Paul Gerd Lenze е зъбо-
техник, завършил ма-
гистратура в тази об-
ласт, Sascha Fasel също 
е зъботехник; и двама-
та работят в зъботе-
хническа лаборатория 
Synthese Dentallabor на 
адрес: 56457 Westerburg, 
Германия.

Фиг. 16 Изследване на динамичната оклу-
зия с помощта на оклузален восъчен инди-

катор. 

Фиг. 17 Шина Brux checker (ляво: първоначална ситуация; 
дясно: след ресторативното лечение). 

Фиг. 16а

Фиг. 16б

Фиг. 17а Фиг. 17б

Фиг. 17в Фиг. 17г

възстановявания на дистилни зъби | клиничен случай
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CERVITEC® LIQUID – 
ВЕЧЕ С НОВА 

ФОРМУЛА!

ре
кл

ам
а

Продължителност: 46’ 260 лв. с ДДС

ВИДЕОКУРС 
DVD & USB

Анатомичен подход 
в оралната хирургия
Насоки за успешна практика

MAURO LABANCA
LUIGI F. RODELLA

Изхождайки от истината, че само добрите познания по анатомия дават възможност 

на хирурга да извърши безопасни и отговорни операции, без значение от неговото ниво 

на компетентност, авторите представят подробно описание на областите в горна 
и долна челюст, което води до правилното разбиране на анатомичните структури, 
имащи пряка връзка с оралната хирургия.

ЗА ПОРЪЧКИ:
Dental Tribune България     office@dental-tribune.net     +359 897 958 320

Пакетът включва: DVD, 4GB USB Pendrive, книжка с информация. Цялото съдържание е на италиански и английски.

ПОКАЗАТЕЛ

1. ОСНОВНИ ЕКСТРАОРАЛНИ АНАТОМИЧНИ СТРУКТУРИ
1.1. Анатомични структури на лице и шия

1.2. Дисекция на лицевата артерия  (a. facialis)

1.3. Дисекция на темпоромандибуларната става

  

2. ГОРНА ЧЕЛЮСТ
2.1. Анатомични структури на горна челюст 

2.2. ДИСЕКЦИЯ 

       2.2.1. Дисекция на небцето

       2.2.2 Дисекция на предния свод и горната устна

       2.2.3 Дисекция на задния свод и бузата

2.3. ХИРУРГИЯ

       2.3.1 Максиларен синус-лифт: крестален достъп

       2.3.2 Максиларен синус-лифт: вестибуларен достъп

       2.3.3 Повдигане на пода на носната кухина

3. ДОЛНА ЧЕЛЮСТ
3.1. Анатомични структури на долна челюст

3.2. ДИСЕКЦИЯ

       3.2.1 Дисекция на n. mentalis

       3.2.2 Дисекция на n. buccalis

       3.2.3 Интраорален достъп до птеригомандибуларното          

  пространство

       3.2.4 Дисекция на n. lingualis

3.3. ХИРУРГИЯ 

       3.3.1 Байпасиране на n. alveolaris inferior

       3.3.2 Латерализация на n. alveolaris inferior

       3.3.3 Вземане на костна присадка от брадичката

       3.3.4 Вземане на костна присадка от клона на долна        

  челюст

Н
овата формула на Cervitec® Liquid съдържа ксилитол и провитамин 

D-пантенол плюс 0.1% хлорхексидин. Cervitec® Liquid е нежна към 

чувствителната гингива, периимплантните тъкани и оралната му-

коза 

Cervitec® Liquid – водата за уста от Ivoclar Vivadent, е в готова за употреба форма. 
Помага при лечение на гингивит, мукозит, протезен стоматит, пародонтит и 
периимплантит, също така намалява високите бактериални нива. Добавеният 
в състава й D-пантенол успокоява и овлажнява гингивата и оралната мукоза. 

ПРИЯТЕН ВКУС!
Водата за уста Cervitec® Liquid не съдържа алкохол и е подходяща за употреба от 

чувствителни индивиди. Пациентите обичат да използват Cervitec® Liquid зара-
ди приятния й вкус на мента. Нейните успокояващи и подхранващи съставки 
създават приятно усещане в устната кухина и освежават дъха.

Cervitec® Liquid е подходяща за употреба в денталния кабинет и в домашни ус-
ловия. 

Cervitec® Liquid е регистрирана търговска марка на Ivoclar Vivadent AG.  

Снимка: Cervitec® Liquid – вода за уста с нова формула без съдържание на алкохол; 
предлага се в индивидуални бутилки от 300 мл. 

HELIOSEAL® F PLUS 
– ЕФЕКТИВНИЯТ 

СИЛАНТ ЗА ФИСУРИ

Е
фективна защита на ямки и фисури. Бързо и удобно запечатване на фису-

ри при деца и подрастващи

Helioseal® F Plus, фисурен силант от Ivoclar Vivadent, помага в превенцията 
от кариес. Новият силант е в течна форма и се разполага оптимално по сложни по-
върхности – дори и на горна челюст. Образува плътно маргинално запечатване, кое-
то осигурява ефективна защита срещу кариесогенните бактерии. Фините пълнеж-
ни частички образуват гладката повърхност на силанта. 

ЕФЕКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Лесната за употреба шприца позволява на лекаря да отдели и приложи точното 

количество от Helioseal® F Plus там, където е необходимо. Тънкият накрайник поз-
волява бързо и точно да се приложи силантът във фисурите. С помощта на подходя-
ща полимеризационна светлина, каквато е например Bluephase® Style или Bluephase® 
G4 от Ivoclar Vivadent, силантът се полимеризира само за десет секунди. Отличните 
свойства – прецизна апликация и добра течливост, заедно с изключително кратко-
то време за полимеризация правят Helioseal® F Plus първо средство на избор за бързо 
и ефективно запечатване на фисури при деца и подрастващи. 

Helioseal® F Plus и Bluephase® са регистрирани търговски марки на Ivoclar Vivadent AG.  

Снимка: Helioseal® F Plus – 
Ефективният фисурен силант се предлага в шприци от 1.25 г и компюли х 0.1 г. 
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30 НОЕМВРИ - 01 ДЕКЕМВРИ 2019 

 Хотел Маринела - София

Събота, 30 ноември 2019 г.
08:00 – 09:00 – Регистрация
09:00 – 09:30 – Oткриване
09:30 – 11:00  – Сини Аалто, Финландия:
„Адаптиране на дигиталната технология към ежедневният работен процес:  
Пълно дигитализиране на имплантологичния протокол - от план на лечение до 
изработване на хирургични водачи.“
11:30 – 13:00 – Д-р Джакомо Армани, Италия:
 „Интердисциплинарен подход: от планирането до финална рехабилитация 
на цялата уста”
13:00 – 14:00 - Обедна почивка
14:00 – 15:30 – Д-р Пио Бертани, Италия:
„Втория живот на зъбите и резидуалните корени“
16:00 – 17:30  – Д-р Кристиан Баччи, Италия: 
„Мястото на оралната патология като специално обучение на лекарите по 
дентална медицина“ Неделя, 01 декември 2019 г.
09:00 – 10:30 –  Д-р Михаил Шчербак, Русия: 
„Особености и рискове при денталното лечение на пациенти със сърдечно-съдови 
заболявания“
11:00 – 12:30   –  Д-р Мартин Мартма, Естония: 
“Принципът на Дал – третиране на пациенти с локализирана зъбна абразия“
12:30 - 13:30 - Обедна почивка
13:30 – 15:00  –  Д-р Пресиян Кръстев, България:  
“Концепции на съвременната пародонтология в практиката“
15:30 – 17:00  – Д-р Боряна Илиева, България: 
“Бисфосфонат-асоциирана остеонекроза на челюстните кости (БАОНЧ)- етиология, 
рискови фактори, клинична картина, превенция и лечение“

IX НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК НА БЗС

Такса участие
Заплащането на такса участие, в офиса на СРК е до 28 ноември, 

а по банков път до 26 ноември 

               ЛДМ:
 Цена до 22 ноември:     70 лв.
 Цена от 23 ноември:  100 лв.
 Цена на място :           140 лв.

        СТУДЕНТИ:
 Цена до 22 ноември:     50 лв.
 Цена от 23 ноември:   70 лв.
 Цена на място :           100 лв.

Безплатни уъркшопи:
30 Ноември, 11:00 – 12:30 и 14:00 – 15:30:  Д-р Румен Илиев, инж. Румен Ангелов:      
„Планмека Ромексис Вюър – докъде може да стигнат възможностите на 3D софтуера?“
За записване в курсовете се изисква платена такса участие за лекционната част! 
До 20 участници.

Банкова сметка:  Получател: Нингбо проект ЕООД; IBAN: BG96TTBB94001528137143
Основание: Такса IX конгрес, имена, задължително вписвайте ЛПК

АКО ЖЕЛАЕТЕ ФАКТУРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВПИШЕТЕ ЕИК НА ФИРМАТА!

Офис на СРК на БЗС тел: 02/988 25 25; GSM: +359 888 588 060 или e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg
*Организаторите си запазват правото за промени в програмата при независещи от тях причини.
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Д
игиталното образ-

но изследване, диаг-

ностиката и отпе-

чатъците, както и 

приложението на системи-

те за компютърно проекти-

ране и компютърно изработ-

ване (CAD/CAM) на протез-

ни конструкции и лазерите за 

обработка на меките тъка-

ни и костта промениха обли-

ка на съвременната дентална 

медицина1-5. Това проличава 

най-силно в сферата на ендо-

донтията.

Възможностите за увеличе-
ние и осветление на операцион-
ните микроскопи повишават 
точността на изработване на 
ендодонтски достъп чрез сво-
бодноръчна навигация, както 
и на микрохирургичната осте-
отомия. Всичко това доведе до 
консервативно, по-щадящо из-

работване на ендодонтския дос-
тъп6. Вследствие на това се за-
пазват зъбни тъкани в коронар-
ната и кореновата част чрез 
оптимизиране на достъпа по 
дължината на зъба, ангулация-
та на изборване и установява-
нето на гладък път до крайна-
та част на кореновия канал. 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Въпреки изброените предим-
ства съществуват известни 
ограничения в клиничните си-
туации, при които каналите са 
облитерирали в короно-апикал-
на посока и мястото за достъп 
е ограничено. Опитът на клини-
циста е положителен фактор, 
но променената вертикална и 
латерална ангулация на ориен-
тацията на кавитета за ендо-
донтски достъп по дължината 

ДИНАМИЧНА НАВИГАЦИЯ – 
БЪДЕЩЕТО НА МИНИМАЛНО 
ИНВАЗИВНАТА ЕНДОДОНТИЯ

Динамична хирургична навигация в реално време
Д-р Kenneth S. Serota, Канада

Фиг. 1а Фиг. 1б

Фиг. 1а Водач за статична навигация, използван при изработване на ендодонтски кавитет за достъп. Предварително планираният водач не дава възможност за 
преориентиране на борера по време на работа. Това може да се окаже важно при изработване на достъп в облитерирали, склеротични канали. (С любезното съ-
действие на д-р Paula Villa.)   Фиг. 1б Триизмерен водач, принтиран за водене на статична навигация за улесняване отстраняването на инструмент в периапекса. 
Водачите са тежки и обемисти и приложението им в дисталните участъци е силно ограничено. След като вече е планиран, пътят на остеотомията не може да 
бъде променян. (С любезното съдействие на д-р Hugo Sousa Dias.) 

Фиг. 2

Фиг. 2 Оптичен сензор проследява приставките Jaw-
Tracker, Tracer-Tracker, Drill-Tracker и инструмента.
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на зъба поставя риск от възник-
ване на ятрогенни грешки. В ен-
додонтската микрохирургия 
малкият обем на костта или ос-
теотомия, направена на непра-
вилното място, създават опас-
ност от травмиране на манди-
буларния нерв или от перфора-
ция на максиларния синус, как-
то и от увреждане на други ва-
жни анатомични структури7,8. 

Появата на конично-лъчевата 
компютърна томография (CBCT 
– файлове DICOM) и на 3D прин-
тирането значително проме-
ни етапа на планиране преди ле-
чение. Файловете DICOM се кон-
вертират в стереолитографски 
файлове, които се използват за 
създаване на водачи за статич-
на навигация (изработени с CAD/
CAM). Водачите направляват из-
работването на ендодонтски 
достъп и ориентирането при 
микрохирургични интервен-
ции, като по този начин пре-
дотвратяват нежеланото от-
страняване на зъби или зъбни 
структури (фиг. 1а и б). 

Динамичната навигация от-
крива нови хоризонти за създа-
ване на протоколи на работа 
при компютърно водената ен-
додонтия. Повишената точ-
ност благодарение на получава-
нето на информация в реално 
време улеснява изработването 
на ендодонтски достъп в обли-
терирали канали, провеждане-
то на релечение и на микрохи-
рургични интервенции9-11. 

Всеки протокол за навигация 
има своите недостатъци. При 
свободноръчната навигация, 
която се използва за създаване 
на достъп и хирургично лече-
ние в зъбите и костта, с голямо 
клинично значение е пилотни-

ят борер. Свободноръчната на-
вигация зависи от визуализира-
нето на анатомичните струк-
тури, от информацията, полу-
чена от моделите и рентгено-
графиите. Фрийхенд навигация-
та отнема значително повече 
време , за разлика от водена-
та навигация. По-трудно е да се 
определи позицията на корено-
вия канал. 

Стереолитографските вода-
чи (статична навигация) изис-
кват мониториране със CBCT 
скенер. С помощта на отпеча-
тъците от поливинилсилоксан 
на зъбните дъги, които ще бъ-
дат лекувани, се отлива гипсов 
модел, а дигиталното 3D изобра-
жение на модела се слива с фай-
ловете DICOM на пациента. За 
предпочитане е използването 
на интраорален скенер. 

При динамичната навигация 
точността на виртуалното 
планиране на ендодонтския дос-
тъп или остеотомията се вли-
яят от резолюцията на CBCT 

скенера12. Грешките в процеса 
на изработване на хирургичен 
водач могат да доведат до полу-
чаване на неточно изображение. 

ИНОВАТИВНА НАВИГАЦИЯ 

Динамичната навигация уле-
снява технологиите за компю-
търно водене в реално време 
чрез използване на импортира-
на база данни от CBCT. Тя е ана-
логична на използването на GPS 
и сателитна навигация. Канад-
ската компания ClaroNav създа-
де иновативна компютърно во-
дена технология, наречена Trace 
and Place (TaP). TaP премахва не-
обходимостта от хирургичен 
водач, като по този начин се 
увеличава точността на про-
никване в костта и зъба. Едно 
оптично проследяващо устрой-
ство (фиг. 2) проследява оптич-
ната приставка за проследява-
не, Jaw-Tracker, свързана с кост-
та на пациента и другата оп-
тична проследяваща пристав-

ка, Drill-Tag, свързана със специ-
фичния за всяка интервенция 
инструмент. Накрайникът се 
наслагва върху изображението 
от CBCT, на което е илюстрира-
на челюстта на пациента. 

Повишената точност на 
технологията TaP благоприят-
ства лечението при изработва-
не на кавитети с ограничен дос-
тъп и намалява размера на кор-
тикалния прозорец при осте-
отомия (high-speed; Piezotome, 
ACTEON). Ултразвуковите на-
крайници, използвани за рет-
роградно обтуриране на корено-
вия канал, също могат да се про-
следяват чрез софтуера за дина-
мична навигация. 

ПЛАНИРАНЕ НА РАБОТНИЯ 
ПРОЦЕС С TAP И 
РЕГИСТРИРАНЕ

Според статистиката за све-
товното население хората над 
65-годишна възраст са някъде 
около 615 милиона13. С години-

те редица заболявания на зъби-
те и пародонта оказват влия-
ние върху пулпата, периапекса 
и тъканите в междукореново-
то пространство. С течение на 
времето се налага провеждане 
на все по-голям брой ендодонт-
ски интервенции, тъй като 
възрастта и проведените ле-
чения индуцират склеротични 
промени в пулпата, заемаща ко-
рено-каналното пространство. 
Именно затова приложението 
на динамична навигация ще се 
окаже от голямо значение в го-
лям брой протоколи за провеж-
дане на ендодонтско лечение. 

ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕТО В 
ДЕНТАЛНИЯ КАБИНЕТ

Първият етап от работ-
ния процес с TaP е импортира-
нето на данните на пациента 
от CBCT (като файлове DICOM) в 
софтуера за планиране на дина-
мична навигация с цел да се про-
учи съзъбието. Екранът показ-
ва видео в реално време, панора-
мен изглед, изглед на таргетно-
то място, индикатор за дълбо-
чина, както и напречен срез в 
буколингвална и мезиодистална 
посока (фиг. 3). Планират се мяс-
тото на изработване на дос-
тъп, ориентирането/ангулаци-
ята по дължината и дълбочина-
та на кавитета за достъп. При 
микрохирургичните интервен-
ции траекторията на Piezotome 
се базира на размерите на кост-
ната патология около корено-
вия апекс (фиг. 4а–в). Планиране-
то може да се извърши по всяко 
време преди самото посещение, 
при условие че изображението 
от CBCT съдържа текущото със-
тояние на зъба. Като предвари-

Фиг. 3 Фиг. 4а

Фиг. 4б Фиг. 4в

Фиг. 3 Екранът е разделен на (1) панорамен изглед, (2) 3D реконструкция, (3) аксиален изглед и (4) буколингвален и (5) мезиодистален напречен срез. 
Фиг. 4а Планираната аксиална ангулация и ориентация на виртуалния борер се уточняват в целевите облитерирали канали. (С любезното съдействие на д-р Bobby Nadeau.)
Фиг. 4б Червеният виртуален път отразява позицията извън ъгъла. (С любезното съдействие на д-р Bobby Nadeau.)
Фиг. 4в Планиране на Piezotome. (С любезното съдействие на д-р Bobby Nadeau.)

Фиг. 5 Трите избрани маркера не са колинеарни, а центърът на тънката червена линия, коя-
то се появява, е фокусиран върху повърхността на маркера. 

Фиг. 5

дигитални технологии | ендодонтия
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The Dawson
Academy
UK Core
Curriculum

За денталните професионалисти, които жеалаят:

Dental Education that transforms your life:
For dental professionals who want to....

• Increase their productivity and profitability
• Confidently and predictably diagnose and treat complex cases
• Reduce frustration & failures
• Improve their work life balance, save time and reduce stress

The Dawson 
Academy 
UK Core 
Curriculum

For more information or to reserve 
your spot, please get in touch... 

0151 342 0410
info@bdseminars.com
www.thedawsonacademy.uk

Start Your Journey Here 

• Examination and Records,     
21-23 Mar 2019  |  26-28 Sep 2019 
Limited Spaces

• Treatment Planning Functional   
Aesthetic Excellence,     
16-18 May 2019  |  14-16 Nov 2019

• The Art and Science of Equilibration,   
27-29 Jun 2019  |  16-18 Jan 2020

• Aesthetic Foundations 1:    
Restoring Anterior Teeth,     
12-14 Sep 2019  |  5-7 Mar 2020 
Limited Spaces

For me, I want to do predictable and long lasting 
treatment for my patients.
Dr Josh Virdee, Dawson Graduate, 2018

НОВ 
СЕЗОН 

2020

∞    да подобрят своята продуктивност и доходност;

∞    да диагностицират и третират уверено и дългосрочно комплексни случаи;

∞    да редуцират провалите;

∞    да подобрят баланса между личен живот и работа, да спестят време и да                    
намалят стреса.

За мен е изключително важно да осигуря предсказуемост 

и дългосрочност при лечението на моите пациенти.
Д-р Мариан Грънчев, завършил Dawson програмата през 2018 г.

За повече информация:

0897 958 320
office@dental-tribune.net
www.thedawsonacademy.uk
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Програма 2020
Модул 1: Внимателен клиничен преглед и 
информация за пациент

12-14 март 2020 

Модул 2: Планиране на лечението за 
постигане на отлични функционални и 
естетични резултати

14-16 ноем. 2019 | 14-16 май 2020
Местата са ограничени!

Модул 3: Изкуството и науката зад 
еквилибрирането на оклузията

16-18 януари 2020 | 25-27 юни 2020
Местата са ограничени!

Модул 4: Основи на естетиката, I част. 
Възстановявания във фронта

05-07 март 2020 | 17-19 септ. 2020
Местата са ограничени!

ОКЛУЗИЯ И ЕСТЕТИКА в Dawson Academy UK 
Едногодишно обучение в 4 модула

телна стъпка преди регистрира-
нето се избират от 3 до 6 начал-
ни точки (маркери) и се отбеляз-
ват върху видимата и достъп-
на част на зъбите. Когато ком-
пютърната мишка се постави 
върху 3D модела, се появява дву-
измерно изображение на напре-
чен срез. Червените пресечни ли-
нии се фокусират върху маркера, 
а центърът им – върху повърх-
ността на зъба (фиг. 5). Софтуер-
ът уведомява клинициста, ако 
подозира, че маркерът е в непра-
вилна позиция. 

РЕГИСТРИРАНЕ

Приставката Jaw-Tracker (за 
горна или долна челюст) или 
Head-Tracker (за горна челюст) 
се закача внимателно към че-
люстта, подлежаща на лечение 
(фиг. 6). Трябва да се отбележи, че 
Jaw-Tracker може да се позицио-
нира на разстояние от кофер-
дама, за разлика от Jaw-Tracker, 
прикачен към хирургичен водач, 
който е по-ограничен откъм 
позициониране. След определяне 
на трите маркера оптичният 
сензор проследява приставка-
та Tracer-Tag/Tracer-Tool, докато 
извършва четкащи движения с 
нея около маркерите върху фа-
циалната, лингвалната и оклу-
залната повърхност по начин, 
подобен на нанасянето на ецващ 
гел или бонд. Софтуерът показ-
ва броя на докоснатите точки в 
проценти (фиг. 7). 

КАЛИБРИРАНЕ НА БОРЕРА

Drill-Tag е прикачен към на-
конечника, а оста и накрайни-
кът на борера се калибрират. 
Оптичният сензор непрекъс-
нато следи Drill-Tag, а софтуер-
ът показва местоположение-
то и позицията на борера или 
Piezotome. Софтуерът ще извес-
ти с предупреждение, ако Drill-
Tag или Jaw-Tracker са извън об-
хвата на камерата (фиг. 8а и б). 

НАВИГАЦИЯ В КОСТТА И 
ЗЪБИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Навигационният екран ста-
ва активен, когато система-
та разпознае калибрирания ин-
струмент, докато той се при-
ближава до челюстта на паци-
ента. Изгледът с таргетно-
то място измерва разстояние-
то между накрайника на ин-
струмента и централната ос 
на предназначената начална 
точка за започване на достъпа, 

Фиг. 6 Фиг. 7

Фиг. 8а

Фиг. 8б

Фиг. 6 (1) Приставката Jaw-Tracker е инсталирана. (2) По време на проследяване системата 
представя процентите до 100. 
Фиг. 7 Приставките Tracer-Tag и Tracer-Tool са прикачени, а приставката Tracer-Tool е калибри-
рана. Софтуерът показва броя на докоснатите точни в проценти. 
Фиг. 8а Калибриране на оста на борера и накрайника на инструмента. 
Фиг. 8б Оптичната проследяваща приставка Drill-Tag. 

дигитални технологии | ендодонтия
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гладкия път или остеотомия-
та. Дължината на централна-
та ос на планираната интер-
венция се представя от центъ-
ра на статичната бяла таргет-
на точка, а накрайникът на бо-
рера се представя от движещ се 
черен кръст, следващ движение-
то на накрайника на борера. По-
соката на борера в реално време 
се представя като конус в глава-
та на накрайника (фиг. 9а и б). 

По време на изборването се 
проследяват движещите се 
кръст и конус. Конусът става 
зелен, когато накрайникът на 
инструмента е в рамките на 
0.5 мм и има ангулация, по-мал-
ка от 3о спрямо планирания гла-
дък път или остеотомия. Кога-
то накрайникът на борера дос-
тигне на разстояние 1 мм от 
апикалния или хоризонталния 
размер на планираната дълбочи-
на в маркера, индикаторът за 
дълбочина става жълт. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Динамичната навигация зае-
ма важно място в дигиталния 
работен процес. Протоколите 
за минимално инвазивна работа 
чертаят траекторията на бъ-
дещето на денталната медици-
на. Динамичната навигация се 
оказва едновременно пилотът 
и помощник-капитанът на 
този нов проект за оказване на 
медицински помощ на пациен-
тите. Всички иновативни тех-
ники изискват дълбоко проучва-
не на мотивите за тях и преч-
ките, които стоят пред въз-
приемането им като нова тех-
нология в протоколите за лече-
ние. Ранната адаптация е като 
осмозата: възприемането от 
масата се случва чрез дифузия. 
Подобренията в резолюцията 
на компютърните екрани, оп-
тичните маркери и референт-
ната стрелка ще доведат след 
себе си безпрецедентно висока 
точност при провеждане на ен-
додонтско лечение. Дигитални-
те техники изместиха аналого-
вите от трона на общоприета-
та норма. Преходът към глобал-
на промяна в денталната про-
фесия е на път да се случи. 

Ред. бел.: Статията „Динамич-
на навигация – бъдещето на мини-
мално инвазивната ендодонтия“ 
е публикувана за първи път в сп. 
CAD/CAM, бр. 3, 2019 г. 

  За автора: 

Д-р Kenneth Serota за-
вършва дентална меди-
цина във Факултета по дентална 
медицина в Университета на То-
ронто, Канада, през 1973 г., спе-
циализира ендодонтия и защита-
ва магистърска степен по меди-
цински науки в Дентален център 
Harvard-Forsyth в Бостън, щата 
Масачузетс, САЩ. От 1998 г. на-
сам участва активно в обучение-
то онлайн, основател е на ендо-
донтския форум ROOTS (старти-
ран през 2000 година) и на интер-
дисциплинарния форум NEXUS. Д-р 
Serota е гост-преподавател в Ка-
тедрата за следдипломно обуче-
ние по ендодонтия в Универси-
тета на Торонто. Освен че има 
огромен принос към написването 
на клинични статии, самият той 
също е автор на редица статии 
за списанието Roots още от ос-
новаването му през 2004 г. 

Фиг. 9а Фиг. 9б

Фиг. 9а Облитерирал централен резец: (1) борерът е зелен; (2) централната ос на гладкия път или остеотомията; (3) индикатор за дълбочина; 
(4) ъгълът между борера и централната ос на планираната остеотомия. Когато се припокрият борерът и централната ос, индикаторът за 
дълбочина става жълт. (С любезното съдействие на д-р Bobby Nadeau.)
Фиг. 9б Горен молар: планираното местоположение на канала е на прицел (жълто: 0 мм). (С любезното съдействие на д-р Bobby Nadeau.)

дигитални технологии | ендодонтия
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К
олко често ви се е 

случвало да се дразни-

те, когато някои ваши 

пациенти се държат в 

клиниката ви, сякаш светът 

се върти около тях.  Е, има-

ме новина за вас – в дейст-

вителност пациентите са 

център на света… или поне 

нa вашия свят. Пациентите 

са сърцето на всяка процъф-

тяваща дентална практика 

и колкото по-бързо осъзнаем 

този факт и започнем да ра-

ботим върху подобряването 

на пациентското преживява-

не и удовлетворение, толко-

ва по-успешни ще бъдем.

Срещата с „човека на сто-
ла“ е много повече от поред-
ния записан час в графика ни 
за деня. Пациентът е нашата 
най-ефективна реклама (разби-
ра се, в случай че е доволен), на-
шият най-важен критик и на-

шият най-значим акционер и 
инвеститор. Пациентите са 
смисълът на нашия бизнес и 
единственият начин да ги спе-
челим в дългосрочен план е да 
им покажем, че истински ни е 
грижа за тях, интересуваме се 
от тяхната личност и оценя-
ваме високо доверието, което 
ни гласуват.

Важно е да сме наясно, че па-
циентите по никакъв начин не 
биха могли да оценят корект-
но нашите клинични умения. 
Веднъж щом прекрачат пра-
га на клиниката, те ще съдят 
за нашата компетентност по 
всичко, което виждат, чуват и 
усещат. Основна част от впе-
чатлението на пациентите 
всъщност е по-скоро емоция 
както на съзнателно, така и 
на подсъзнателно ниво. 

За да превърнем „човека на 
стола“ в наш лоялен пациент 
за години напред, е необходимо 

да анализираме всеки детайл 
от преживяването му и да по-
галим всичките му 5 сетива. 
Така ще направим представя-
нето си запомнящо се и ще се 
отличим от практиката, на-
мираща се на съседната пряка.

ЗРЕНИЕ – КАКВО 
ВИЖДА ПАЦИЕНТЪТ? 

Усмивката на служителите 
на фронт офис, подредбата на 
пространството, осветление-
то, цветовете и униформите 
на екипа ви, дори визията на 
личния картон, който паци-
ентите попълват при първо-
то си посещение – всичко това 
ще повлияе на възприятията 
на вашите пациенти. Уверете 
се, че те събуждат емоциите, 
които искате да им предадете, 
когато прекрачат прага на ва-
шата практика.  

СЛУХ – 
КАКВО ЧУВА ПАЦИЕНТЪТ? 

Коя е любимата дума на все-
ки човек? Думата, чието зву-
чене никога няма да ни омръз-
не? Да, това е нашето име. Из-
ползвайте всяка възможност 
да се обръщате към вашите 
пациенти по име. Така по-бър-
зо ще скъсите дистанцията и 
ще започнете да градите дове-
рие, защото пациентите ще 
се почувстват по-сигурни и на 
място. Бихте могли да засили-
те неимоверно ефекта на този 
трик, ако не само вие, но и це-
лият ви екип се обръща към 
тях поименно – от служителя 
на фронт офиса до асистент-
ка, която настанява пациен-
та в кабинета. Този синхрон 
би могъл лесно да бъде постиг-
нат, ако в дигиталното досие 
на вашите пациенти запазва-

те тяхна профилна снимка.
Фоновата музика, която зву-

чи в клиниката, също е от го-
лямо значение. Музиката има 
свойството да предразполага, 
успокоява и да създава силни 
емоционални котви. Използ-
вайте това в своя полза!  

ОБОНЯНИЕ – 
КАКВО УХАНИЕ УСЕЩА 

ПАЦИЕНТЪТ?  

Миризмата на зъболекар е 
един от най-ярките и същевре-
менно най-неприятните спо-
мени на пациентите с фобия 
от зъболекар. За да не асоции-
рат вашите пациенти прак-
тиката ви с негативни спо-
мени от миналото, спрете да 
използвате хлорфенол и го за-
местете с по-съвременни сред-
ства.

ЧОВЕКЪТ 
НА СТОЛА

Защо и доколко са важни анализът и управлението на 
пациентското преживяване 

Надежда Георгиева

мениджмънт на практиката
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дентална практика
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ОСЕЗАНИЕ – ДО 
КАКВО СЕ ДОКОСВА 

ПАЦИЕНТЪТ И КАКВО 
УСЕЩА ТОЙ? 

От здрависването със зъбо-
лекаря в началото на визита-
та до поставянето на упойка 
и аспирирането по време на ле-
чението – всяко едно от тези 
усещания ще повлияе на ця-
лостното впечатление от ва-
шата работа. Оценката на па-
циента за вас като професио-
налист зависи до голяма сте-
пен от бързината, с която ра-
ботите, степента на болезне-
ност на процедурата и начина, 
по който му представите си-

туацията и това, което пред-
стои като лечение. 

ВКУС – КАКВИ 
ВКУСОВЕ УСЕЩА 

ПАЦИЕНТЪТ?  

Макар денталният свят да 
е далеч от кулинарната индус-
трия и вкусовите рецептори 
да не са водещи, все пак те са 
неразделна част от цялостно-
то впечатление на пациента. 
От чашата кафе или минерал-
на вода в чакалнята до вкуса на 
топикалната упойка – поста-
райте се вкусовете да бъдат 
приятни или поне ненатрап-
чиви. За предпочитане е свежи-
ят ментов вкус, както и слад-

кият плодов вкус, които съ-
буждат приятни асоциации у 
пациентите.

Дали ще преобладават поло-
жителни, или отрицателни 
емоционални реакции, зависи 
най-вече от разликата между 
предварителни очаквания на 
пациентите и техните усе-
щания по време на посещение-
то им в нашата практика.

Впечатленията и възприя-
тията на пациентите опреде-
лят не само дали ще ги спече-
лим, или загубим в дългосрочен 
план. Тяхното усещане ще е оп-
ределящо за избора им на лече-
ние – комплексно или не. 

Чувството, което сте съз-
дали у тях, ще определи и дали 
утре те ще споделят пози-
тивни впечатления със свои-
те приятели и познати. Ако 
с нищо не сте се отличили от 
останалите зъболекари, кои-
то са посещавали досега, по вся-
ка вероятност даже няма да ви 
споменат. Менажирането на 
цялостното преживяване на 
пациентите и проследяване-
то на тяхната удовлетворе-
ност са най-сигурната застра-
ховка за вашият имидж – един 
от най-ценните ресурси, кои-
то притежавате.

С помощта на анкети за удо-
влетвореност, интегрирани 
във вашия софтуер за управле-
ние на практиката, вие лес-
но ще можете да проследите с 
какво усещане пациентите си 
тръгват от вашата практи-
ка. Ще можете да проследите 
и индивидуалното и груповото 
представяне на екипа си.

Поставяйки ясно високи 
стандарти на обслужване и 
изисквания към вашия екип, 
вие ще поставите и стабил-
ната основа на една истинска 
фирмена култура във вашата 
практика. Така вместо праз-
ни приказки в раздела „Наша-
та визия – Нашата мисия“ на 
вашият уебсайт вие без думи 
ще кажете на „човека на сто-
ла“: „Хей, ти си център на моя 
свят“ (поне в следващия един 
час), и така ще спечелите сър-
цето му завинаги. 
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  За автора: 

Надежда Георгиева завърш-
ва магистратура по маркетинг и 
управление в Universidad Autonoma 
de Madrid. В продължение на 3 го-
дини е глобален координатор на 
образователни събития в 13 дър-
жави в Европа, Азия и Южна Аме-
рика. В последните пет години 
работата й е изцяло фокусира-
на върху денталния мениджмънт, 
медицинския туризъм и софту-
ерните решения за управление на 
дентална практика.



25Dental Tribune Bulgarian Edition / ноември 2019 г.

П
реминала под мо-

тото The Complete 

Dentist, с програма, 

дизайнвана лично от 

научния президент – светов-

ното величие д-р Хенри Салама 

от САЩ, дванадесетото изда-

ние на Софийската дентална 

среща, което се проведе от 3 

до 6 октомври т.г., предста-

ви за пореден път водещи све-

товни клиницисти и препода-

ватели.

В рамките на лекции, курсове 
и демонстрации бяха предста-
вени най-актуалните концеп-
ции в адхезивните технологии,  
материалите, оклузията, как-
то и хирургични и възстанови-

телни техники, свързани с пос-
тигането на отлични и най-ве-
че предсказуеми резултати при 
лечение на единични зъби или 
възстановяване на цели челю-
сти.

В допълнение Научният ко-
митет на СДМ включи специ-
ално съревнование, което наре-
че Dental World cup, на което ня-

колко отбора от топлектори 
дискутираха конкретни кли-
нични случаи, разискваха, спо-
риха, убеждаваха в правотата 
на собствените решения, за да 
може аудиторията да извлече 
максимална полза от техния 
опит и знания.

Съзвездие от специалисти в 
серия от лекционни панели об-

хванаха целия калейдоскоп от 
терапевтични възможности, 
съпътстващи едно комплексно 
дентално лечение. Представя-
ме ви импресии от събитието 
с едни от най-ярките му фигури. 

Следващото издание на SDM 
предстои от 1 до 3 октомври 
2020 г., а темата му ще е Patient 
Welness.  

SOFIA DENTAL MEETING 2019 
ПРЕДСТАВИ ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР 
НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА 

„Dental Тribune България“

(От дясно на ляво) Научният президент на СДМ 2019 д-р Хенри Салама (САЩ), 
д-р Андре Садун (Франция) и д-р Галип Гюрел (Турция).

12-АТА МЕЖДУНАРОДНА  СОФИЙСКА ДЕНТАЛНА СРЕЩА В КАДРИ

Научният президент на СДМ 2019 доц. д-р Тодор Узунов и
 д-р Рафаел Романо от Израел.

Атрактивният д-р Иван Малагон от Испания и тази година бе част от лектор-
ския състав на СДМ с лекцията си, посветена на Invisalign.

Доц. д-р Камен Коцилков направи демонстрация на живо 
на тема „Кореново покритие на множествени рецесии“. 

Д-р Хасан Магхайрех от Англия проведе практически курс 
на тема „Предсказуема водена костнотъканна регенерация в естетичната 

зона. Клинични съвети и тънкости“. Новият президент на СДМ 2020 е д-р Румяна Терзиева.
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И
биса, Балеарски остро-

ви: Тази есен в Ибиса 

neDwork чества пър-

вото издание на Об-

разователната среща в Ибиса 

– Ibiza Education Retreat (IER19), 

осъществена от вдъхновява-

щи лидери, които следят те-

кущите тенденции в дентал-

ния свят и намират решение 

на належащи проблеми в индус-

трията благодарение на обра-

зуваната силна мрежа от спе-

циалисти и споделянето по-

между им. В IER19 бяха разгледа-

ни широк набор от теми, като 

акцентът беше върху дентал-

ната медицина, базирана на до-

казателства, и всекидневните 

проблеми и техните решения 

в практиката. Целта не беше 

само да се акцентира върху зна-

нията, необходими да станеш 

добър зъболекар, но и върху на-

гласата на ума и тялото, с коя-

то да се посреща неспиращият 

поток от предизвикателства, 

пред които професионалисти-

те се изправят всеки ден. Ре-

трийтът на  neDwork  имаше за 

цел да изгради увереност у гос-

тите си и да ги вдъхнови, знаей-

ки, че са разбрали как да облаго-

детелстват себе си и своите 

дентални практики. 

Лектори на първата по рода си 
проява бяха: Alexander Decklerk, 
José Navarro, Jaime Jimenez, Nuno 
Sousa Dias, Tommie Van de Velde, 
Stavros Pelekanos. Darren Weiss.

Tommie Van de Velde предста-
ви лекция на тема „Избягване на 
грешки в естетиката: превен-
ция на мекотъканни усложнения 
около импланти“. Nuno Sousa Dias 

говори за „Интердисциплинарна 
естетична дентална медицина 
– ролята на ортодонта“; Stavros 
Pelekanos представи „Клиничен 
и лабораторен протокол в съвре-
менната имплантология, разгле-
дан стъпка по стъпка“; темата 
на Jose Navarro бе „Виртуалният 
пациент: майсторски дигита-
лен работен протокол за пости-
гане на идеалния лечебен план“; 
Alexander Declerck представи 
една клинична и една неклинична 
тема. Клиничната бе озаглавена 
„Тъмен субстрат: клинични на-
соки, когато имаме тъмно оцве-
тени зъби“, а неклинична бе „Да 
разберем „защо?”: постигане на 
нагласата и целите, необходими 
за развитието ни“. Jaime Jimenez 
също представи една клинична 
тема – „Справяне с усложнения-
та, породени от недобро плани-

ране“, и една неклинична тема – 
„Разграничете вашата практика 
и създайте приятно преживява-
не за вашите пациенти“.

В ексклузивен разговор, ре-

ализиран със съдействието 

на neDwork,  някои от лекто-

рите от IER19 споделиха спе-

циално за Dental Tribune свои-

те впечатления от образова-

телния формат.
DT: Вие сте сред най-успеш-

ните зъболекари и вашето 
мнение оказва голямо влияние 
в световен мащаб. Кои уроци 
научихте от вашия успех? 

Stavros Pelekanos: Най-добри-
те уроци, които научих, бяха 
следствие от нещата, които 
правех, но които не водеха до ус-
пех. Всичко, от което имаш нуж-

ПЪРВИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
РЕТРИЙТ НА МРЕЖАТА 

NEDWORK - 
С УНИКАЛЕН ФОРМАТ НА СЦЕНАТА НА 

ДЕНТАЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ

Интервю на „Dental Tribune България“ с лектори от IBIZA EDUCATION RETREAT  (IER19)

да, е критично мислене, без да 
отлагаш проблемите за следва-
щия ден, да следиш пациентите 
си и да спазваш техниките, кои-
то използваш повече от 20 го-
дини. Колкото повече се питам 
„Защо?“, толкова по-силно осъз-
навам, че трябва да бъда постоя-
нен, да не спирам да уча и да се оп-
итвам да бъда по-добър – към па-
циентите си и към хората око-
ло мен. 

DT: Кои въпроси в областта 
на денталната медицина на-
мирате за най-интересни? 

Alexaner Decklerk: Най-предиз-
викателните въпроси в облас-
тта на денталната медицина за 
мен са следните: 

– Как да се справяме в бъдеще с 
нарастващите изисквания на па-
циентите?
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Tommie Van de Velde представи лекция на тема 
„Избягване на грешки в естетиката: превенция на мекотъканни 

усложнения около импланти“.

Stavros Pelekanos представи темата „Клиничен и лабораторен 
протокол в съвременната имплантология, 

разгледан стъпка по стъпка“.

Alexander Declerck говори за 
клиничните насоки при наличие на 

тъмно оцветени зъби.
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Университетска магистърска програма 
по орална имплантология 

(UMOI) 2020

март 2020 – ноември 2020
Лидо ди Камайоре, Италия

Ръководител: 
проф.  Уго Ковани

Продължителност: 12 месеца

Университетската магистърска програма по орална имплан-
тология (UMOI) е предназначена за общопрактикуващи лекари 
по дентална медицина, които вече са направили първите си 
стъпки в сферата на имплантологията – имат някакъв опит в 
поставянето на импланти, но искат да развият практически-
те си умения и да натрупат солидни научни знания, за да могат 
да предоставят безопасно, адекватно и ефективно лечение. В 
12-месечната модулна програма са взети под внимание време-
вите ограничения и работни задължения на участниците.

В рамките на обучението те трябва да посетят университет-
ския център във Версилия четири пъти. Всеки престой продъл-
жава 5 дни, посветени на лекционни сесии, практически занятия 
и хирургия на живо под ръководството на членовете на междуна-
родния факултет, гост лектори и други студенти. 

След успешното приключване на програмата, участниците 
ще получат академичната титла „Магистър на науките (MSc.) 
по орална имплантология”. Дипломираните участници ще могат 

независимо да планират и изпълняват лечебни планове за лечение 
на пациенти, нуждаещи се от имплантно протезиране. Освен 
това те ще притежават необходимите умения, за да селекти-
рат, анализират и интегрират в собствените си практики пъ-
лен набор от лечения и знания в сферата на денталната имплан-
тология. 

Теоретичните лекции и практическите упражнения ще помог-
нат на участниците да придобият специфични умения и клини-
чен опит в работата с дентални лазери. Клиничните занятия 
ще се проведат в новата Катедра по лазерна терапия и хирургия, 
като участниците ще имат възможност да оперират върху па-
циенти на живо под ръководството и наблюдението на препода-
вателите. 

За да завършат обучението, участниците ще трябва да под-
готвят дисертация на имплантологична тема, върху която ще 
имат възможност да работят по време на академичната година 
и която ще бъде обсъдена в края на курса. 

ЛОКАЦИЯ: 
Istituto Stomatologico Toscano, болница „Версилия”, Лидо ди Камайоре 

КРЕДИТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ (CME): 
Завършилите обучението ще получат 60 CME кредита, които са еквивалентни на 

национално признатите часове за продължаващо образование. 

ЗА КОНТАКТИ: 
formazione@istitutostomatologicotoscano.it 

Prof. Ugo Covani 
covani@covani.it 

Dott. Giovanni B. Menchini Fabris 
gbmenchinifabris@yahoo.it 

МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: 15 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 
Ugo Covani, Antonio Barone, Giovanni Battista Menchini Fabris,

Luigi Rubino, Giuseppe Iaria, Angelo Sisti, Luigi Canullo, Enzo Rossi, Michele Nannelli, 
Massimo Buda, Annamaria Genovesi, Domenico Baldi, Roberto Crespi. 

ПРОГРАМА 
Обучението ще се проведе на английски език.

Обучението е комбинация от лекции на място в кампуса и практически сесии 
(Istituto Stomatologico Toscano, болница „Версилия”, Лидо ди Камайоре) и самосто-
ятелни занятия. Груповите занятия ще се проведат в рамките на четири седмици, 

от понеделник сутрин (с начален час 9.00 ч.) до петък (17.30 ч.) 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ 
1 модул: понеделник, 30 март 2020 – петък, 3 април 2020
2 модул: понеделник, 18 май 2020 – петък, 22 май 2020

3 модул: понеделник, 28 септември 2020 – петък, 2 октомври 2020
4 модул: понеделник, 23 ноември 2020 – петък, 27 ноември 2020

ТАКСА: 6610 EUR
Плащането се осъществява на две вноски:

 Първа вноска: 3000 EUR към UNIMARCONI, в срок до 30.12.2019 г.
+ Такса Fellowship 610 EUR се заплаща заедно с първата вноска 

към istituto Stomatologico Toscano.
Втора вноска: 3000 EUR към UNIMARCONI, 

в срок до 30.06.2020 г.

За повече информация: 0897 958 320
Dental Tribune България

Dental Tribune e официален партньор на Istituto 
Stomatologico Toscano.

– Може ли една анкета за пси-
хо-социалния статус на пациен-
та да стане стандартен подход 
при работа с пациенти, които 
желаят естетична и козметич-
на намеса?

Наблюдаваме една много ясна 
тенденция в денталната меди-
цина. В миналото целите на ле-
чение винаги бяха да се създаде 
една здрава и функционална ус-
мивка. Естетиката обикновено 
идваше в резултат на възстано-
вяване на морфологията и функ-
цията. Днес наблюдаваме все по-
голям брой пациенти със здрави 
и функционални усмивки, жела-
ещи резултати, които далеч не 
изглеждат естествено. 

Тук изниква етичният въпрос 
дали трябва да лекуваме таки-
ва пациенти с възможно най-но-
вите методи, с които разполага-
ме, за да им дадем възможно най-
добрия резултат, или трябва да 
си държим ръцете далече от та-
кива „безпроблемни“ пациенти, 
знаейки, че някъде там винаги 
ще има и друг зъболекар, който 
ще прояви желание да лекува та-
кива пациенти, без да притежа-
ва подходящите етика, знания и 
умения, с които да осигури на па-
циента същите дългосрочни ре-
зултати. 

DT: Защо решихте да участ-
вате като лектор в първото 
издание на денталната обра-
зователна среща, организира-
на от neDwork? 

Darren Weiss: Срещата Ibiza 
Education Retreat с домакин 
neDwork е уникално по рода си 
събитие на сцената на дентал-
ните обучения поради 2 основни 
причини: 1) Тесен кръг от воде-
щи в цял свят специалисти, пос-
ветени на стремежа към съвър-
шенство в тяхната професия.

2) Възможност да се дискути-
рат теми за последните ново-
сти в денталната медицина в 
една спокойна, приятна и нефор-
мална обстановка. 

Фондацията „Скромна усмив-
ка“ (Humble Smile Foundation) (ред. 
бел. – Darren Weis e президент 
на тази фондация), служи като 
платформа за поемане на отго-
ворност в денталната професия 
– едновременно спрямо околната 
среда и обществото, за да се на-
мали негативното и да се пови-
ши позитивното влияние на ден-
талната медицина в света. 

Бях изключително благода-
рен и развълнуван, че бях пока-
нен от neDwork да представя на 
тези колеги щрихи от картина-
та за онова, което се случва из-
вън пределите на техните ка-
бинети в сферата на световно-
то орално здраве. Съществуват 
общества, силно обременени от 
битови проблеми, които основ-

но са заети в селското стопан-
ство и които поради високата 
консумация на захар имат неле-
чими орални заболявания. Здра-
вата усмивка е от основно значе-
ние за физическото и психическо-
то здраве и благоденствие, но за 
хората от тези уязвими обще-
ства потъмнелите от кариес 
зъби, болките и инфекциите са 
всекидневна реалност, а орални-
те грижи са само в техните фан-
тазии. Именно затова се радвам, 
че участвам в neDwork. Ако ден-
талната медицина направи крач-
ка напред към това да чуе приглу-
шените гласове на тези страда-
щи хора от различни общества 
по света, това ще е благодарение 
на хора като тези тук – загри-

жени професионалисти, които 
участват активно във всички 
аспекти на денталната медици-
на по света, лидери са и умеят да 
вдъхновяват останалите.

Образователният ре-
трийт се проведе на нестан-
дартно място – на прекрасна 
вила на остров Ибиса. Как би-
хте коментирали този ино-
вативен формат? 

Tommie Van de Velde: В това 
издание на Ibiza Education Retreat 
целта беше да влезем в пряк кон-
такт с участниците. Поради 
тази причина регистрациите 
бяха лимитирани. В качеството 
ни на международни лектори все-
ки от нас има известен опит в 

това как се презентира пред пуб-
лика, но забелязали ли сте, че ис-
тинският контакт се случва 
след или между лекциите. Точ-
но затова решихме, че за IER19 
имаме нужда от нетрадицион-
на сцена (усамотена вила в Иби-
са) с всички удобства, които да 
допринесат да се свържем както 
на професионално ниво, така и по 
приятелски и развлекателен на-
чин с всички участници.

Образователната мрежа 
neDwork приветства дентални-
те професионалисти да станат 
част от обществото, което 
променя облика на денталната 
медицина чрез иновативни идеи, 
тясно сътрудничество, изграж-
дане на мрежа и споделяне. 

Darren Weiss – президент на 
Hunmble Smile Foundation.
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Обърнете 
необратимото
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Необратим Пулпит

Иновативен по природа

Моля, посетете нашия уебсайт за повече информация

www.septodont.com

  *  Ако хемостазата не може да бъде постигната след пълна пулпотомия, трябва да се извърши пулпектомия и RCT, при условие че зъбът е възстановим (ESE Position Paper, �
Duncan et al. 2017)

** Taha et al., 2018

Biodentine™ спестява пулпове ДОРИ и с признаци 
и симптоми на необратим пулпит*

Biodentine™ носи уникални ползи за лечение на до 85%** 
от необратимите случаи на пулпит:
•  Vital Pulp Therapy позволява пълно образуване на дентален 

мост
•  Минимално инвазивно лечение, запазващо структурата 

на зъба
•  Незабавно облекчаване на болката за удобство 

на пациентите Ви
• Процедура за попълване на Bio-Bulk за по-лесен протокол


