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EСТЕТСКА РЕСТАВРАЦИЈА БЕЗ ПРЕПАРАЦИЈА 
(ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ) 

  ЗАРКОВА ЈУЛИЈА , КОВАЧЕВСКА ИВОНА , ПОПОВСКА ЛИДИЈА  , ПАПАКОЧА КИРО,  
ЗЛАТАНОВСКА КАТЕРИНА 

Универзитет “Гоце Делчев” - Штип, Факултет за медицински науки, студиска програма по стоматологија  

ВОВЕД: Естетските реставрациии кои максимално ги имитираат 

природните заби по боја, форма и функција преставуваат 

предизвик за секој стоматолог и желба на секој пациент. 

Современите композитните  материјали  овозможуваат  тоа да сe 

постигнеме  без или со  минимална препарација. 

ЦЕЛ: Целта на овој труд е приказ на наш случај каде изработивме 

индиректен композитен ламинат без препарација во функција на 

корекција на естетскиот момент 

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД: 21 годишна пациентка се јави кај нас  со 

барање да се подобри изгледот на нeјзината насмевка. Возраста на 

пациентката беше причината заради која  не сакавме да одземаме од 

здравото забно ткиво. Присуството на доволно простор беше клучен 

фактор во одлуката за избор на овој  метод со кој  ќе ја промениме 

формата и големината на латералниот инцизив. Композитниот 

ламинат го изработивме во две посети. 

Клиничка фаза: 
преглед и земање на 

отпечаток 

 

Лабораториска фаза  
работни модели и 

моделација 

 

Клиничка фаза : 
проба и цементирање 

на конструкцијата 

 

ЗАКЛУЧОК: Индиректниот начин на изработка на ламинати преку интакните забни површини без препарација е неинвазивна клиничка 

метода при што се постигнуват високо задоволувачки естетски резултати. Карактеристиките на материјалот, како што е лесната обработка, 

полирање до висок сјај, стабилност на бојата, висока транслуценција и природна опалесценција, трошење приближно еднакво како на 

природниот емајл и можноста за репарирање го прават овој композит високо индициран за изработка на овој вид ламинати. 

 

ЛАБОРАТОРИСКАТА ФАЗА ЈА ИЗРАБОТИЈА заб тех. Павле Апостолски и заб тех. Кирил Митевски 

Клиничкото иследување покажа  нарушување на естетиката кое се должеше 

главно  на  неправилниот облик на максиларниот лев латерален инцизив и 

депресијата на лакот во тој сегмент. 

Земавме двофазен отпечаток од горната вилица, отпечаток од анатагонистите 

со алгинат од долна вилици и загриз. 

После излевањето на отпечатокот, работниот модел го изолиравме и врз него 

изработивме ламинат од  од термо-светлосно полимеризирачки микрополнет 

композит (SR Adoro® Ivoclar Vivadent). 

По завршената проба ги  изолиравме останатите заби и го цементиравме  

атхезивено со  композитен двојноврзувачки цемент Variolink Veneer ®  .  

Состојбата пред реставрирањето 

Состојбата после цементирањето на ламинатот 

Изгледот на реставрацијата на 6–месечната контрола 


