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Лекционна зала 



Работно място 



Д-р Симоне Морето 

 Завършила Дентална медицина в Бразилия 
 Специалист и PhD по Ресторативна дентална 

медицина (Сао Пауло, Бразилия) 
 Издала множество публикации в дентални 

списания и участвала с презентации в няколко 
интернационални конгреси 

 14 - годишна практика 



Програма на курса за послойна техника в композитните 
възстановявания (аплициране на опакер, 
дентин,специален транслуцент, покривен емайл) 

 Възстановяване на клас IV 
 Изработване на фасета от композит по директен 

метод (при преоцветен зъб) 
 Възстановяване на II клас с EverX Posterior 
 Възстановяване на гингивален контур с композит 

при рецесии 
 Изработване на индивидуален щифт при 

ендодонтски излекуван зъб със Ever Stick Post 
 Демонстрация от зъботехник Дирк Гале на 

OPTIGLAZE color (интра- и екстракомпозитно) за 
създавене на естествени цветове, пукнатини, 
мамелони при едно композитно възстановяване. 



Genial GC 
 Употреба - монохроматични възстановявания 
                       - полихроматични възстановявания 
 22 цвята с 3 различни опацитета: 
                       - емайлов (външен) 
                       - дентинов (стандартен) 
                       - опакерен (вътрешен) 
 Лесно манипулируема, гладка, нелеплива консистенция, която лесно може да 

бъде обработвана с четка. Време за работа около 4 мин. 
 Лесно и бързо полиране до постигане на гладка и блестяща повърхност. 
 Естетичен и рентгеноконтрастен (уникална патентоване High-Density 

Radiopaque - HDR технология) за лесно проследяване чрез Rogr. 
 Разцветка, базирана на възрастта за заместване на емайла: JE, АЕ, SE. 
 Genial Anterior и Posterior 
 Класифициран като MFR хибриден композит с комбинация от два вида 

предварително полимеризирани пълнители. Състав: матрица, пълнители, 
пигмент и фото-инициатори. 

 
 



Основен състав на Genial Anterior и 
Posterior 



Възможни цветови комбинации за обширни 
полихроматични антериорни възстановявания 
A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 



Възстановяване на емайла с възрастово – 
съобразени цветове 



Клинични съвети 
 



Genial GC 
 Опакери 
 Цервикали 
 Дентини 
 Емайли 
 Транслуценти 

 
При фронтални зъби 
 
Силно преоцветяване 
- при дефект от 1 – 1,2 мм. от тъканта – изграждане с опакер; опакер дентин; 

дентин; емайл; 
Средно преоцветяване 
- при дефект 0,7 мм. от тъканта – изграждане с опакер дентин; дентин; емайл; 
Минимално преоцветяване 
- при дефект 0,5 мм от тъканта – изграждане с дентин; емайл; 
NB! Винаги възстановяването се завършва с емайлова маса! 
 
При дистални зъби 
 
При дефект е достатъчно да се използва един основен цвят + емайл 



GC Genial Universal Flo 
 
 

 Фотополимеризиращ рентгеноконтрастен течен 
композит 

 8 цвята (включително и 2 опакера) 
 Физични качества = Genial конвенционален 

фотополимер 
 Самополиращ се композит 
 Високо абразивоустойчив 
 Голяма тиксотропност 



Възстановяване на VI клас 
на зъб 11 (цвят А2) 

 
 Взимане на отпечатък със силикон от зъб 11 и оформяне на ключ 

от палатинално и запазване на вестибуларната част от отпечатъка 
за проверка дебелината на слоевете при изграждането. 

 



Възстановяване на VI клас 
на зъб 11 (цвят А2) 
 Създаване на дефекта и взимане във фаза 
 Кофердам 
 Изолиране на съседните зъби 12 и 21 с тефлоново фолио 
 Селективно ецване на емайла + използване на самоадхезивна 

система (G bond) – нанасяне с четка 

 



Възстановяване на VI клас 
на зъб 11 (цвят А2) 
 Поставяне на първи слой емайл (JE) от платинално с помощта на 

ключа (около 1 мм.) – моделиране с четка 
 
 

 



Възстановяване на VI клас 
на зъб 11 (цвят А2) 
 Поставяне на опакер АО2 (като той не достига до инц. и апр. ръб; 

цел – заличаване на фрактурната линия; винаги награпавен) 
 

 



Възстановяване на VI клас 
на зъб 11 (цвят А2) 
 Слой дентин DA2 (създаване на мамелони; не достига до инц. 

ръб.; награпавен) 
 

 



Възстановяване на VI клас 
на зъб 11 (цвят А2) 

 
 Слой транслуцентен емайл TE – (много фин слой, покриващ 

мамелоните до реж. ръб) 
 Проверка с вестибуларен ключ за остващо място за покривен 

емайл (около 1 мм.) 

 



Възстановяване на VI клас 
на зъб 11 (цвят А2) 
 Слой покривен емайл JE (може да се постави на 3 порции) 
NB! При нежелание да се виждат мамелони се пропуска TE и се поставя cамо JE. 
Полиране: полирни дискове;финирни ленти; гумички; пемза; филц с диамантена паста 
 
 

 



Изработване на фасета от композит по 
директен метод на преоцветен зъб 12 

 Изолиране на зъба; самоадхезивна система 
 Нанасяне на Foundation opaque (опакерна бойчка, 

заличаваща оцветяването) 
 



Изработване на фасета от композит по 
директен метод на преоцветен зъб 12 

 Слой опакер AО2 (нестигащ до инц. и апрокс. ръб.) 
 Слой дентин DA2 
 Слой емайл JE 
 Полиране 

 



Възстановяване на II Клас на зъб 26 

 Изолиране; самоадхезивна система 
 Изграждане на М стена 
 



Възстановяване на II Клас на зъб 26 

 Поставяне EverX Posterior (силно щопване на материала; 
фотополимеризира до 4 мм. дебелина) 

 Покриване с конвенционален или течен Genial Universal flow 
композитен материал (1-2 мм.) 

 Полиране 
 
 



Възстановяване на гингивален 
контур с композит при рецесии 

 Поставяне на GO (гингивален опакер при преоцветяване) 
 Слой композит с цвят на гингивата G23 (най-често) 
 Моделиране и създаване на margo gingivalis 
 Полиране 
 
 



Възстановяване на гингивален 
контур с композит при рецесии 



Изработване на индивидуален щифт при 
ендодонтски излекуван зъб със Ever Stick Post 

 Определяне дължината на щифта и ажустиране към 
КК; възможност за поставяне на допълнително парче 
от влакното в коронарната част за по-голяма здравина 

 Индивидуалнен щифт - изважда се и се поставя в една 
и съща посока 

 Подготвяне на КК и поставяне на щифта с дуоцимент 
 Изгразждане на зъбно пънче 
 Ever Stick Post – висока якост = композит + влакна 

(PMMA + bis GMA = IPN ст-ра) 



Изработване на индивидуален щифт при 
ендодонтски излекуван зъб със Ever Stick Post 



Създаване на анатомични ефекти върху възстановявания от композит, 
пластмаса, блокчета CAD/CAM, Lava Ultimate CAD/CAM със специални 
боички (интра- и екстракомпозитно) със сета OPTIGLAZE color 
(фотополимеризиращи нано-напълнени покривни бои, които съдържат 
около 2 млн. керамични частици в 1 мл.) 
 
Демонстрация з-к Дирк Гале 



Създаване на анатомични ефекти върху възстановявания от композит или 
пластмаса със специални боички (интра- и екстракомпозитно) със сета 
OPTIGLAZE color 
 
Демонстрация з-к Дирк Гале 



OPTIGLAZE color GC 

 Интракомпозитно – нанасяне на цветовете преди 
емайловите маси 

 Екстракомпозитно – нанасяне на цветовете 
върху покривния последен слой емайл 

    Визуално създаване на: 
- пукнатини в емайла 
- мамелони на фронталните зъби 
- транспарентен режещ ръб 
- пигментирани ДРФ 
- склеротични/флуорозни петна 



OPTIGLAZE color GC 

 

 Употреба - клинично в денталния кабинет 
                     - в зъботехническата лаборатория 
 Много устойчиви на абразио (давност 5 – 10 

години) 
 Основни цветове – А, B, C, D 
 Полимеризация със специална лампа – 

халогенна 
 Без необходимост от полиране след нанасяне 



OPTIGLAZE color GC 



Optiglaze color GC 





Благодаря ви за вниманието! 

 
 

Въпроси? 
 

 
Д-р Нора Дамяновa 
e: nora@noradent.bg 
m: 0887 88 25 97 
w: www.noradent.bg 
f: facebook.com/Noradent.bg 
g: plus.google.com/+NoradentBG 
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http://www.noradent.bg/
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