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Фиг. 2 и 3. Изградена е цялостната корона на зъба с опацитетна маса (както е описано в текста), след което 
повърхностната структура е набраздена и награпавена с вълнообразни движения. За финото контуриране 
на браздите е използвано клиновидно борче. Както е показно на снимките, отстраняването на композита 
расте с приближаване на режещия ръб. Това позволява мамелоните да бъдат ясно оформени по начин, който 
може да се нарече „дентинови езичета”.

Фиг. 4 и 4а. Външен изглед след контуриране. Инцизалната редукция/вдлъбнатина е ясно видима. 
Скосяването във фаза също е видимо, което благоприятства за плавното преливане на композита към 
естествения зъб. Цветът на дентиновото ядро, изградено с ОА2 дентинова маса (Tokuyama Estelite Sigma 
Quick - твърд композит), се отличава. Трябва да се има предвид, че наситеността на цвета ще избледнее, 
щом областта бъде покрита с допълнителни слоеве композит.

Фиг. 5. Бонд, композитен праймер или алтернативен 
чист адхезивен агент се нанася върху препарацията

Фиг. 6 и 7. Като следваща стъпка, цялата инцизална 
област се запълва с транслуцентен течен композит 
CE/ Inc. (Tokuyama Estelite Flow Quick/ Clear Enamel/ 
Incisal). Материалът трябва да бъде нанасен много 
бавно и внимателно, за да се елиминира появата на 
мехурчета в интерденталните пространства. 
В случай на мехурчета, същите може да се изтеглят 
с помощта на сонда в маргиналната граница, където 
да бъдат отстранени. По време на тази процедура 
трябва да се внимава върхът на сондата да не докос-
ва подлежащия композитен слой, за да се избегне 
оставянето на черни линии или други следи. Режещи-
ят ръб се доизгражда със същия течен композит и се 
контурира. Областите между клиновидните бразди 
са ясно видими, а мамелоните се открояват.

Фиг. 8. За изграждане на цялата вестибуларна по-
върхност е използван течен композит BW (Tokuyama 
Estelite Flow Quick/Bleach White). Мътният, беле-
зникав материал създава полупрозрачен изглед на 
възстановяването и е най-добрият композит, ими-
тиращ вида на естествената емайлова маса. Този 
материал може да се използва и за по-нататъшно 
оформяне на режещия ръб. 
Както е описано по-горе, композитът е достатъчно 
здрав, за да може да издържи на функционалните 
изисквания на резците. 
Белезникав визуален ефект може да се забележи 
директно в инцизалния ръб. Със скосяване откъм 
палатиналната страна, този ефект (известен 
като „Хало ефект”) се създава от пречупването на 
светлината. При внимателна проверка може да 
бъде забелязан и жълтеникав оттенък в основата 
на дентина, поради настъпилата дехидратация на 
съседния естествен зъб. 
(Снимка, направена непосредствено след лечението)

Пресъздаването на индивидуалните 
особености на режещите ръбове е едно 
от най-големите предизвикателства в 
ежедневната дентална практика. Това 
особено касае случаите, в които ясно из-
разен инцизален мамелон преминава в 
белезникава до синкава дифузно-транс-
парентна инцизална област с изискване 
за оптимална интеграция със съседния 
зъб. 

За да оформите този вид мамелони, 
трябва да сте добре запознати с оптич-
ните свойства и цветовите ефекти на 
различните композиционни материали. 
За целта е препоръчително да се изгот-
вят мостри, които да се използват за 
опознаване на материалите и за форми-
рането на правилна преценка. Това по-
знание спомага за по-лесната адаптация 
на възстановяването.

АДИТИВНА МЕТОДИКА
При конвенционалните послойни тех-

ники първата стъпка включва изгражда-
нето на транспарентна или опацитетна 
палатинална стена. Тази първично ста-
билна конструкция („матрична рамка”) 
се доизгражда от последващ слой ком-
позит. За да се пресъздадат индивиду-
ализирани мамелони, трябва материа-
лът да се нанесе и моделира на отделни 
порции. 

В тези случаи композиционните ма-
териали с тиксотропни свойства (теч-
ливост) са неподходящи, особено когато 
трябва да се пресъздаде остър демарка-

ционен или отрязан ръб. Употребата им 
води до обли форми, които само частич-
но пресъздават желаната форма.

„CUT-BACK” МЕТОДИКА
„Cut-back“ методиката е нова и много 

по-ефективна техника. При нея цялата 
морфология на зъба, който трябва да се 
възстанови, се изгражда с опацитетна 
маса.

Предимството на тази първа стъпка е, 
че не е необходимо да вземате под вни-
мание анатомичните особеностите на 
резците, което ви позволява да се кон-
центрирате върху съществените въпро-
си, касаещи оформянето на зъба.

Втората стъпка включва употребата 
на пламъкообразни финиращи борери 
с цел оформяне на вълнообразни маме-
лони от вестибуларно. Продължаването 
на тези „дентинови офсети” по посока 
на режешия ръб в последния се изрязват 
клиновидни улеи. Освен това, режещият 
ръб се изтънява плавно, с цел постигне 
на дифузен преход на опацитетния ден-
тин (мамелон) към инцизалната област. 
Зъбната редукция се запълва с цветови 
ефекти и се доизгражда.

Предпоставка за прилагане на този 
метод е наличието на течен материал, 
устойчив на абразия и натоварване. 
Композитът, използван в този клиничен 
случай (Estelite Flow Quick от Tokuyama 
Dental), отговаря на всички изисквания, 
благодарение на своите механични и ес-
тетични качества, което го прави най-
добрия избор на композит при тази ин-
дикация.

По-долу е представена методиката за 
индивидуализиране на инцизалния ръб 
чрез поредица от снимки и коментари.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Cut-back” методиката позволява точ-

ното пресъздаване на индивидуалните 
особености на инцизалната област. От-
немането на материал благоприятства 
за създаването на специфични форми и 
характеристики. Тази методика предла-
га страхотни предимства пред конвен-
ционалния адитивен подход за модели-
ране на мамелони. 

Първоначалното цялостно изгражда-
не на зъбната корона и последващото це-
ленасочено отнемане на материал става 
бързо и лесно. А именно лесно пости-
жимите високоестетични резултати са 
ключов фактор в мениджмънта на съ-
временната модерна практика.

Иновативна методика на възстановяване с използване на композит
ИНОВАТИВЕН ПОДХОД
Възстановяване на естествения цвят на инцизалния ръб
„Cut-back” методика за индивидуализиране на инцизалната трета
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