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ВОВЕД
Максиларните централни
перманентни
инцизиви
се
најизложени
заби
на
трауматски повреди особено
кај адолесцентите.
Најчесто
настануваат
фрактури на коронката со или
без експозиција на пулпата.
Повредите сами по себе
можат да остават значајни
негативни
функционални,
естетски
и
психолошки
последици кај индивидуата
затоа
треба
правилно
и
навремено да се лекуваат и
реставрираат со стремеж да се
добие естетска реставрација
која
истовремено
ќе
задоволува и функционално.

Ментор: Проф. д-р. Ивона Ковачевска,
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РЕЗУЛТАТИ

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД
Клинички
преглед и
одредување
на
виталитет
на заб

Анамнеза

Естетско
решение со
директна
реставрација
на
фрактурирани
максиларни
централни
инцизиви

Бенефити:
Слика 4

Слика 4:
Директна
реставрација
на
фрактурирана
коронка
со
нанокомпозитен материјал 3M
ESPE’s FILTEK Supreme Ultra.

1.

2.

Слика 1:
Клинички приказ на фрактура
на максиларен перманентен
центален инцизив.

Слика 5:
Моделирање
на анатомскиморфолишки карактеристики на
забот.

Слика 2:
Надокнадување на емајлот,
лингвално со емајлова боја.

Слика 6:
Завршно полирање до висок
сјај на забот.

ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
Пациент на возраст од 13
години дојден заради фрактура
на
максиларен
централен
десен инцизив како последица
на пад од велосипед.
Забот е интактен, без
кариес и други патолошки
промени.
По извршениот преглед е
утврдена
фрактура
на

инцизалната
третина
на
коронката, вклучувајќи емајл
и дентин без експонирање на
пулпата.
Забот беше со сочуван
виталитет и немаше други
трауматски повреди.
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Слика 3:
Реставрирање на дентин
со дентинска боја.

• високо естетска
реставрација со
инцизална
транслуценција и
природен изглед
на коронката.

• истовремено
овозможивме
повторно
воспоставување
на функциите,
кои претходно
беа нарушени.

ЗАКЛУЧОК

ЦЕЛ
Естетска
санација
на
фрактура
на инцизалната
третина
на
максиларен
центален траен инцизив, со
зафаќање на емајл и дентин,
без експонирање на пулпата.

• широката
палета на
нијанси, со
комбинација на
дентински,
емајлови и
транслуцентни
нијанси обезбеди:

Слика 7:
Финално
добиена
естетска
инцизална третина на максиларен
перманентен центален инцизив.

При
реставрација
на
фрактурирани
максиларни
инцизиви, посебно кај помлади
пациенти
се
препорачува
конзервативен
третман
со
композитна реставрација на
коронката.
Директните
реставрации
овозможуваат
максимално
зачувување
на
забната
супстанција што посебно е
значајно кај заби кои претходно
не биле реставрирани како
последица на кариес, траума
или друго заболување.
Третманот се прави во
истата посета и со современите
композитни
материјали
се
добива
високо
естетска
реставрација
која
не
се
разликува од природниот заб.

Естетика
на заб

Функција
за заб

Задоволен
пациент

