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Директни антериорни възстановявания, 
„Bio-Emulation™” подход 

Млада пациентка, претърпяла инци-
дент, вследствие на което се появяват 
фрактури на горните централни резци. 

Забелязва се също и наличието на кари-
озна тъкан откъм палатиналната страна. 
Избран е подход на директни композит-

ни възстановявания, с цел изграждане на 
засегнатите зъбни участъци и възстано-
вяване на естетическия вид на усмивката.

Сн. 1-3. Снимки на първоначалното състояние, 
изобразяващи важни детайли, като степента на 
откриване на зъбите при устни в покой,  дълбочината 
на пукнатините и наличието на кариозен процес - 
лесно диагностицирани с помощта на фото-филтър 
с поляризация
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Сн. 4-5. Цветоопределянето се постига посредством 
поставяне на порция композит върху зъба, която 
се полимеризира, след което се прави проверка с 
помощта на цветово-калибрирани снимки, със и без 
фото-филтър с поляризация 

Сн. 6-8. След препарация на инцизалните ръбове на 
двата централа, следва пясъкоструйна обработка с 
алуминиев оксид (размер на частиците: 25 микро-
на), ецване с фосфорна киселина и нанасяне на 
адхезив. След това се пристъпва към изграждане на 
палатиналния емайлов слой с OcE от Estelite Asteria. 
За пресъздаване на дентиновото опацитетно ядро 
бе използван OPA2 от Estelite Sigma QUICK, а за 
мамелоните - A3,5 Body от Estelite Asteria.

Сн. 18-21. Снимките на окончателното възстано-
вяване след 1 седмица показват изключителните 
оптични и повърхностни свойства на композитните 
системи Estelite Asteria и Estelite Sigma Quick на 
Tokuyama Dental

Сн. 15-17. Всички повърхности бяха полирани до 
блясък чрез употребата на диамантена паста и паста 
с алуминиев оксид

Сн. 9-11. След нанасянето на транспарентен течен 
композит в инцизалната област, може да се пристъпи 
към характеризация на възстановяванията, като се 
нанася бял цвят от Estelite Color. Следва нанасяне на 
тънък слой A1 от Estelite Sigma QUICK и полимериза-
ция. За възстановяване на повърхностния емайлов 
слой е използван Estelite Asteria OcE.

Сн. 12-14. Латералните резци  бяха покрити с тънък 
слой Estelite Asteria OсE и след финиране с помощта 
на абразивни дискове, кофердамът може да бъде 
свален, с цел улесняване на процедурите по конту-
риране и полиране


