
patient’s data
ethnicity: caucasian 
sex: male 
age: 55 years 

patient’s expectations
“I have difficulties in chewing and mouth 
opening and lately I have headaches.” 

“I am also embarassed of the appearance 
of my teeth” 

данни за пациента
Етническа принадлежност: кавказец
Пол: мъжки
Възраст: 55 г.

медицинска анамнеза
„Имам затруднения при дъвчене и отваряне на 
устата, а напоследък изпитвам и главоболие.“

„Притеснявам се от външния вид на 
моите зъби.“



dental history

‣ Visits dentist: 

‣ Last visit: 

‣ Previous periodontal therapy: 

‣ Tooth extractions: 

‣ Oral hygiene: 

‣ Use of interdental brush/floss:

medical history

occasionally 
1 year ago 
none 

yes (due to caries) 
good 
no

‣ hepatitis B 

‣ hypothyroidism  

‣ blood pressure 

medication 
‣ T4 (thyroxine) 

‣ Sevikar

медицинска анамнеза
 Хепатит В
 Хипотироидизъм
 Проблеми с кръвното налягане

медикаменти
 Т4 (тироксин)
 Sevikar

данни за досегашното дентално лечение
 Посещения при зъболекар: от време на време

 Последно посещение при зъболекар: 

 преди една година

 Пародонтално лечение: не е провеждано

 Екстракции:  

  да, поради кариес и неговите усложнения

 Орална хигиена: добра

 Употреба на интердентални четки/конци за зъби: не



dental analysis дентална анамнеза
Зъбен статус



dental analysis
radiographic examinationдентална анамнеза

Рентгенологичен 
статус



dental analysis
radiographic examinationдентална анамнеза

Рентгенологичен 
статус



periodontal analysis
дентална анамнеза Пародонтален статус

periodontal analysis



functional analysis
occlusion

overbite : 0 mm

overjet : 0 mm

III class (Angle)

no anterior guidance

 movement induced pain 
(muscular discomfort)

not possible relaxed guided movement

функционален анализ
Оклузия

 Припокриване на долните резци от горните: 
0 мм

 Овърджет: 0 мм

 III клас по Angle

 Няма инцизивно водене

 Движенията на долната челюст 
предизвикват болка (дискомфорт в мускулите)

 Не е възможно да се извърши мануално водене 
при отпуснато положение на долната челюст 



esthetic analysis
facial eстетичен анализ Лицев 



esthetic analysis
no teeth exposure at rest

incisal curve: flat,  
not following the lower lip

smile width (no of visible teeth): 6-8

dento-labial 

wide labial corridor

smile line: low

flat occlusal plane

no exposure of the lower anterior teeth

eстетичен анализ 
 Зъбите не са видими при отпуснато 

положение на устните

 Инцизалната линия: 
плоска, не следва линията на долната устна

 Линия на усмивката: ниска

 Широчина на усмивката: 6–8 зъба

 Широки букални коридори

 Плоска оклузална равнина 

 Долните резци остават винаги скрити 

Дентолабиален



normal tooth axes

thick gingival biotype

esthetic analysis
dental and gingival

diastema between the 2 central incisors

small recession 11, 22, 21 with gingival zenith  
slightly higher than 11

small recession 33

eстетичен анализ 
Дентогингивален

 Дебел биотип

 Нормален наклон на зъбите

 Диастема между централните резци

 Малки рецесии на зъби #11, 22 и 21, поради 
което зенитът им е малко по-високо 

разположен от този на зъб #11

 Малка рецесия на зъб #33

 



square tooth type

esthetic analysis
tooth analysis

W/H ratio 11, 21 100%

eстетичен анализ 
Зъбен

 Квадратна форма на зъбите

 Съотношение височина:
широчина= 1:1 при зъби #11 и 21

 



diagnosis

partial edentulism

gingivitis

abraded and eroded teeth

caries 46,47

bruxism

local soreness of the masticatory muscles 

disc displacement with reduction  
of the left TMJ (asymptomatic)

диагноза
 Бруксизъм

 Болка в дъвкателните мускули

 Разместване на ставния диск с редукция в ля-
вата темпоромандибуларна става 

(асимптоматично)

 Изтрито съзъбие

 Кариеси на зъби #36 и 37

 Гингивит

 Частично обеззъбяване



prognosis

all teeth have good prognosis

диагноза
Всички зъби са с добра прогноза.

Всички зъби 
са с добра 
прогноза.



treatment planning (workflow)
‣ stabilization appliance 

‣ debridement- oral hygiene instructions  

‣ diagnostic wax-up in the new VDO 

‣ transfer of the wax-up in the mouth with provisionals without tooth preparation 
using a silicon key  

‣ implant placement: 25, 26 

‣ ceramic veneers 13-23, 33-43  

‣ implant retained single crowns: 25, 26 

single crowns: 24 
onlays (partial coverage crowns, e.max press): 14, 34, 44, 45, 46, 47  

FPD’s 15-17, 35-37  

‣ new stabilization appliance 
Fradeani M et al. Esthetic rehabilitation of a severely worn dentition with minimally invasive 
prosthetic procedures (MIPP). Int J Periodontics Restorative Dent 2012
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лечебен п лан
 Шина за бруксизъм
 Професионално почистване и инструкции за          

 поддържане на добра орална хигиена
 Диагностичен wax-up с новите вертикални размери   

 на оклузията
 Прехвърляне на wax-up-а в устата с помощта на     

 силиконов ключ
 Поставяне на импланти на мястото на зъби #25 и 26 
 Керамични фасети #  13–23 и 33–43
 Единични корони върху импланти #25 и 26
 Единична корона на зъб #24
 Онлеи от е.max: #14, 34, 44, 45, 46, 47
 Мостове #15–17 и # 35–37
 Нова шина за бруксизъм



treatment CR after stabilization appliance in increased VDO (4mm)    

Wilkinson et al A comparison of the success of 24 hour occlusal splint therapy versus nocturnal splint therapy in re-educating craniomandibular disorders. 
J Craniomandibular Disord Facial Oral Pain 1992

лечебен п лан Новата позиция на централна релация след повдигане на захапката с 4 мм



diagnostic wax-upдиагностичен wax-up



material:  
shelf curing acrylic resin

Материал: 

самополимеризираща пластмаса 



crown
1.5mm

monolithic
lithium 

disilicate
0.6mm

minimal teeth preperations through the provisionals(occlusal reduction)
Минимално инвазивна препарация 

през временните конструкции 

(оклузална редукция)

Монолитен 
литиев 

дисиликат 
0.6 мм

Корона 
1.5 мм



minimal teeth preperations through the provisionals(occlusal reduction)
Минимално инвазивна препарация през временните конструкции 

(оклузална редукция)



final prepsОкончателна 

препарация 



minimally invasive prepsМинимално инвазивна препарация 



final impressionsФинални отпечатъци



mounting of master castsФиксиране на 

работните модели





adhesive cementation Адхезивно циментиране 











before afterПреди След


