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"Стоматологичен свят"

Dr Gianluca Plotino,
частна практика в Рим, Италия

Възстановяване с фибро-кварц щифтове 
Tokuyama TokuPost с последващо циментиране 
на циркониево-керамични корони с Estecem

Сн. 1. Клиничен изглед на две неестетични корони на зъби 11 и 21 преди интервенция Сн. 2. Интраоперативен изглед на клиничната ситуация в детайли

Сн. 3. Предварителна рентгенография, 
показваща необходимостта от провежда-
не на ендодонтско лечение на зъби 11 и 21

Сн. 4. Контролна рентгенография след ре-
лечение на кореновия канал и щифтова 
препарация

Сн. 5. Проверка на щифта, използван за 
реконструкция на зъб 11, букален изглед

Сн. 6. Проверка на щифта, използван 
за реконструкция на зъб 11, оклузален 
изглед

Сн. 7. Провеждане на адхезивен протокол 
посредством ендодонтски микро аплика-
тори
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Сн. 14. Изглед след циментиране на циркониево-керамична корона Сн. 15. Контролна рентгенография, направена ведна-
га след циментиране на короните

Сн. 16. Проследяване след 1 година Сн. 17. Контролна рентгенография след 1 година

Сн. 12. Оклузален изглед на зъби 11 и 21, подготвени за корони, в момента на сне-
мане на отпечатък след проведен мекотъканен мениджмънт с помощта на временни 
конструкции

Сн. 13. Нанасяне на Estecem
Сн. 8. Нанасяне на композитен цимент 
Tokuyama Estecem с помощта на ендо-
донтски накрайници

Сн. 9. Изглед след изграждане на пънче, с 
употребата на Tokuyama Palfique Estelite 
LV Low Flow, букален изглед

Сн. 10. Изглед след изграждане на пънче, 
с употребата на Tokuyama Palfique Estelite 
LV Low Flow, оклузален изглед

Сн. 11. Рентгенография след циментиране 
на щифта и изграждане на монолитен блок
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Възстановяване с фибро-кварц щифтове Tokuyama TokuPost 
с последващо циментиране на циркониево-керамични корони с Estecem


