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Естетично възстановяване чрез присъединяване 
на зъбен фрагмент

Пациентът, момче на 9 години, се появи 
в зъболекарския ни кабинет след травма, 
засягаща областта на фронталните зъби, 
причинена от инцидент (момчето е пад-
нало по време на игра с приятели). При 
прегледа се установи наличие на фракту-
ра (Елис, клас III, с пулпна експозиция) 
на зъб 1.1, физиологична подвижност на 
самия зъб и на прилежащите, лек отток на 
вътрешната страна на горната устна, лека 
чувствителност и не добър контрол върху 
плаката (сн. 1, 2).

Пациентът предостави фрактурирания 
зъбен фрагмент, който своевременно 
бе потопен във физиологичен разтвор. 
Пулпната експозиция бе малка и не кър-
веше, така че бе взето решение да се 
пристъпи към повторно присъединяване 
на фрагмента и директно възстановяване 
на липсващата част. 

След локална анестезия с артикаин, 
оперативното поле бе подготвено. Да се 
постави кофердам бе изключително труд-
но поради смесеното съзъбие на пациен-
та. Повърхността бе внимателно почисте-
на с четка за зъби, след което върху зъба 
и фрагмента бе нанесена адхезивната сис-
тема на Tokuyama Dental: ЕЕ-BOND (7-о 
поколение дентален адхезив, с подход за 
селективно ецване на емайла). Фрагмен-
тът бе позициониран отново посредством 
тънък слой от течен композит (сн. 3, 4, 5).

След полимеризация, се пристъпи към 
скосяване във фаза по протежение на 
фрактурната линия откъм вестибуларно 
и палатинално. Това се прави с цел да се 
увеличи задръжната сила на зъбния фраг-
мент (сн. 6, 7), за да се създадат невидими 
граници, както и да се подготви полето за 
последващото директно възстановяване 
на липсващата част на зъба.

Отново бе нанесен EE-BOND (сн. 8) и 
бе пристъпено към свободоръчно конту-
риране на зъба (сн. 9). Първоначалният 
естетически анализ бе показал наличието 
на голяма транспарентност в инцизалната 
област, както и „clear” халоефект в реже-
щия ръб.

Първият палатинален слой бе изграден 
от емайлова маса NE (Estelite Asteria), а 
след това бе пристъпено към склуптури-
ране с боди маса А2B. Спрямо указанията 
на производителя, боди масата бе нане-
сена до средната трета от повърхността 
на зъба, оставяйки място за нанасяне и на 
тънък слой от емайлова маса NE в инци-
залната трета (сн. 10), с цел пресъздаване 
на емайловата транспарентност. За под-
силване на характеризацията, в областта 
между мамелоните бе нанесена маса TE, 
а с помощта на А2B бе пресъздаден и ха-
лоефектът (сн. 11).

След протокола на финиране (сн. 12) и 
полиране (сн. 13), пациентът бе изпратен 
у дома, проследявайки случая периодич-
но за наличие на пулпна симптоматика. 

Минимално инвазивна процедура за реконтуриране на фукнционалните и естетични параметри

Завършеният клиничен случай показа отличната интеграция на възстановя-
ването. 

Изключителните качества на композитa Estelite Asteria (Tokuyama Dental) и 
опростеният протокол на нанасяне ни позволиха незабавното постигане на 
изключителен краен резултат, без необходимост от релечение. 

Боди маса А2B идеално маскира граница между зъба и възстановяването, до-
като емайловата NE и транслуцентната TE маси пресъздават инцизалната област 
по напълно естествен начин.

Направената контролна снимка на 7-ия 
ден (сн. 14) показа отлична интеграция на 
възстановяването и висок естетичен ре-
зултат, без необходимост от провеждане 
на релечение. Това бе възможно, благо-
дарение на изключителните естетични 
качества на композитa Estelite Asteria и 
опростения протокол на нанасяне, който 
той предлага.

Боди масата А2B идеално маскира гра-
ница между зъба и възстановяването, до-
като емайловата NE и транслуцентна TE 
маси пресъздават инцизалната област по 
напълно естествен начин.
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