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Конкурс

Клиничният случай – победител
във Второто издание на конкурса
„Усмивка на годината” 2009
Случаят е резултат от работата на тримата пловдивски зъболекари:
д-р Иван Горялов, д-р Николай Папанов и д-р Боян Владимиров
По традиция, която започнахме с миналогодишното първо издание на конкурса „Усмивка на годината”,
в този и в следващите броеве на вестника, ще представим клиничните случаи на всички победители в конкурса. Случаят, който тук публикуваме бе победител в категорията „Комплексно естетично възстановяване” и бе
избран единодушно от журито за носител на голямата
награда в конкурса, измежду всички победители в отделните категории.
В следващия ни брой очаквайте клиничният случай –
победител в категорията „Керамични възстановявания”
на д-р Ирена Божидарова и д-р Светослав Гачев от София.

На снимката (от ляво на дясно): Д-р Иван Горялов, пациентката, чиято усмивка победи, пациентът, с чийто случай д-р Горялов участва в конкурса, Силвана – съпругата на
д-р Горялов, и д-р Николай Папанов.

Категория
„Комплексно естетично възстановяване”
Пациент: А. М. – 15 г. 11 месеца
Обобщение на случая
Зъбен и скелетен клас 2,
коригиран с ексктракция
на втори горни премолари
и брекети. Коригиране линията на усмивката с гингивектомия. Изграждане на
фрактурираните горни инцизиви и подмяна на всички обтурации чрез директно
възстановяване с фотополимер.

Преди

Преглед и диагноза
• Зъбен и скелетен клас 2,
подклас 1;
• Овърджет: 7 mm, Овърбайт: 4 mm;
• Изместена средна линия
на долни зъби – 2 mm вляво;
• Изразена крива на Spee;
• Струпване на зъбите в
горна и долна челюст;
• Гингивална усмивка;

• Пациентът е в края на
активния си растеж;
• Фрактурирани горни централни инцизиви;
• Множество стари обтурации с вторични кариеси.
План, цел и етапи на лечение
1. Ортодонтия:
• Пълно ортодонтско лечение
с метални брекети Alexander;
• Екстракция на горни втори
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премолари – 15, 25;
• Подреждане на зъбите;
• Нивелиране кривата на Spee;
• Коригиране на овърджета и
овърбайта;
• Постигане на зъбен клас 1

при кучешките и клас 2 при
моларите;
• Коригиране на средната линия;
• Намаляване на гингивалната усмивка;
• Запазване на профила.

По време на лечението

2. Хирургия:
• Екстракция на зъби 15, 25;
• Изрязване на венеца на зъб
12 и коригиране линията на
усмивката;
3. Възстановителна и

козметична дентална медицина:
• Домашно избелване с Nite
White 16% (Discus Dental);
• Изграждане на фрактурираните централни резци;
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• Подмяна на всички стари и/
или дефектни обтурации с наличие на вторични кариеси –
17, 16, 14, 11, 21, 23, 24, 26, 27,
37, 36, 46 и 47 (кариес индикатор SableSeek
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–
Ultradent,
фотополимер
Estelite Sigma – Tokuyama,
матрична система V-ring на
Triodent);
• Индиректно
биологично лечение на горен
десен първи премолар – 24
(Калксид – Spofa, и временна
обтурация с Г.Й.Ц – 3М) за
5 месеца, поради наличие на
много дълбок кариес.

Разискване
Тъй като активният растеж на пациентката е почти приключил, е избрано екстракционно лечение, което
завършва с клас 2 при моларите и клас 1 при
кучешките. Продължителността на ортодонтското
лечение е 24 месеца. Горните
мъдреци са в отлично състояние и правилно разположени

и благодарение на медиалното
преместване на моларите, те
имат условията да пробият
нормално и да бъдат в контакт с долните седми зъби,
като по този начин няма да
прорастнат и ще функционират нормално. Мъдрец 28 е поникнал, а мъдрец 18 е в процес
на пробив. Долните мъдреци
предстои да бъдат извадени.
Гингивектомията дори малка

по обем, има голям естетичен
ефект. Въпреки големия брой
обтурации, засега няма девитализирани зъби.
Оценка
Много добра оклузия, овърбайт, овърджет и съвпадение на средните линии. Балансиран профил, много добра линия и дъга на усмивката.

Пациентката
поддържа
отлична хигиена и хранителни навици, които дълготрайно запазват ефекта от избелването. Постигната е красива усмивка, която променя
цялото лице.
„Преди
живеех
криейки
усмивката си, сега живея
усмихвайки се” – пациентката А. М.

След

Професионална фотография – Ивилин Кюркчийски.

