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ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ
Протоколи на работа при естетично възстановяване

Естетичните възстановявания са пре-
дизвикателство в много аспекти, но фук-
цията и естетиката са от най-съществено 
значение. 

Касае се за млад пациент с фрактура 
клас IV, вследствие на спортен инцидент 
и с изискване за своевременно лечение.

Направен е предварителен моделаж  
на зъба с композит (без употребата на 
свързващ агент върху дентина), а след 
това е изработен и силиконов ключ.

Допълнителен силиконов ключ е изра-
ботен и за проверка на дебелината между 
слоевете, с цел контролиране на поставе-
ното количество дентинова и емайлова 
маса. Този метод подобрява хроматична-
та интеграция на възстановяването към 
естественото съзъбие.

Специално внимание е обърнато на 
стъпките от адхезивния протокол, как-
то и на наслояването на дентиновите и 
емайлови маси.

Селективно ецване на емайла – адхезивен протокол – използване на силиконов ключ за изграждане и оформяне на палатиналната стена
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(Продължение от стр. 11)

Свързване на първия слой към зъба

Нанасяне на Body маса

ЛИНГВАЛНА ПЛАСТИНКА
(За лечение на зъбно-алвеоларни отклонения в отделната зъбна дъга)

Книгата „Лингвална плас-
тинка“ е обобщение на дъл-
гогодишния опит на автора. 
Теоретичните информация и 
разработки са допълнени от 
богат клиничен опит, онагле-
ден с над 560 цветни и черно-
бели илюстрации.

Стремежът е книгата да по-
каже възможностите и преи-
муществата на лингвалната 
пластинка при подходящи 
показания и умения за нейно-
то прилагане. Тези умения са 
свързани с доброто познаване 
и подбор на отделните елемен-
ти на апарата - твърде важни 
за ефективното му действие.

Планирането на лингвалната плас-
тинка има решаващо значение, за да се 
осъществи желаното действие на апара-
та при подходящо задържане и опора. 
Биомеханичният подход (подобно на 
фиксираната техника) е необходим как-
то за планирането, така за ефективното 
действие на пластинката.

Подробно са разгледани показания-
та и възможностите за приложение на 
пластинката при подготовката на зъб-
ните дъги за лечение на I, II и III клас 
зъбно-челюстни деформации. Важно 
практическо значение има разглежда-
нето на прилагането на апарата в раз-
лични възрасти; неговите преимущест-
ва при подходящи показания и умение 
на лечителя.

Практическо значение има споделе-
ният опит за използването на лингвал-
ната пластинка в съчетание с екстраора-
лен апарат или като профилактично или 
ретенционно средство.

Разгледани са смущенията и пробле-
мите, до които може да доведе апарата, а 
също така подходите за решаването им.

Описани са и най-често допусканите 
грешки при прилагането на лингвална-
та пластинка – показател за отговорно 
отношение на авторите.

Луксозно оформената и отлично она-
гледена книга цели да даде актуална ин-
формация и да сподели успешен опит за 
лечение на зъбно-челюстните деформа-
ции с лингвална пластинка.

Цена 125 лв. 

Можете да си я поръчате чрез редакцията на тел 0888 43 97 18, е-mail: ever.sp@abv.bg
или от сайта на "Стоматологичен свят" - http://www.dentalworldbg.com/, раздел "Книгопоща".

Оформяне на микро и макро релеф чрез финиране – изглед на възстановяването след сваляне на кофердама
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