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Дигиталният дизайн 

на усмивката е мно-

гоцелево комплексно 

средство за диагно-

стика и комуникация. Мето-

диката се характеризира с ин-

тердисциплинарна комуника-

ция между специалисти в раз-

лични области на денталната 

медицина и зъботехници. Кли-

ницистите могат да устано-

вят и отбележат отклоне-

ния в морфологията на твър-

дите зъбни тъкани, гингива-

та и лигавицата и да диску-

тират най-подходящите ле-

чебни процедури, анализирай-

ки адаптирани дигитални фо-

тоизображения. Дигитални-

ят анализ на изображения уле-

снява диагностиката в сфера-

та на естетичното зъбопро-

тезиране, интердисциплинар-

ната комуникация, мотиви-

рането на пациента, както и 

обучението1, 2.

Концепцията за дигитален 
дизайн на усмивката (DSD) на 
Christian Coachman е представе-
на през 2012 г. С помощта на този 
подход дизайнът на усмивката 
обикновено се извършва със соф-
туер като Microsoft PowerPoint 
(Microsoft Office, Microsoft, 
Redmond, Вашингтон, САЩ) и 
Keynote (iWork, Apple, Cupertino, 
Калифорния, САЩ)1, 15.

В своята книга Hajtó8 предста-
вя темплейти на естествени 
зъбни форми, разделени по групи 
за мъже и за жени, както и на си-
метрични и несиметрични фор-
ми, които могат да бъдат из-
ползвани при планиране на диги-
тален дизайн на усмивката. След 
направени множество дигитал-
ни фотоснимки на съзъбия ав-
торът извежда зъбните конту-
ри и създава библиотека от си-
метрични и асиметрични зъб-
ни композиции, състоящи се от 
контурите на горни централни 
резци, латерални резци и канини.

Използвайки и адаптирайки 
тези зъбни контури, всеки кли-
ницист може лесно да планира 
и създава свой дигитален дизайн.

Zaccaria14 описва методика за 
планиране на протетични есте-
тични възстановявания в об-
ластта на горните фронтал-
ни зъби, комбинирайки дигитал-
ния зъбен дизайн с функционален 
и структурен анализ на съзъбие-
то. Като анализира методите 
за дигитално планиране, авто-
рът смята, че сами по себе си те 
не могат да дадат достатъчно 
информация на клинициста при 
планирането на клиничен случай 
поради липсата на реална въз-
можност за тестване на новия 
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дизайн по време на говорна и дъ-
вкателна функция.

Подчертава се необходимост-
та от детайлен функционален 
анализ на съзъбието чрез диагнос-
тични провизорни конструкции 
като оптимално и сигурно сред-
ство за промяна на дизайна на ус-
мивката3, 6.

Съществуват редица програ-
ми за създаване на дигитален ди-
зайн на усмивката от типа на 
CEREC 4.2® Smile Designer15, 
който е софтуерен инстру-
мент, интегриран в софтуера 
CEREC Chairside (от версия 4.2) 
и Inlab Software (от версия 4.2). 

През май 2015 г. Planmeca (Хел-
зинки, Финландия) представя 
на пазара за софтуерен дизайн 
на усмивка софтуера Planmeca 
Romexis® Smile Design4, 15, нали-
чен като самостоятелно реше-
ние или интегрирано в модула 
Romexis. Текущата версия на соф-
туера е Romexis Smile Design 4.2.

Smile Designer Pro15 (Tasty 
Tech, Торонто, Канада) е самос-
тоятелен софтуер, който се 
предлага във версия 1.45. Тази 
система изисква снимка в анфас с 
усмивка и допълнителни изгледи, 
като например изглед на 12 часа, 
за да се създадат 2D рамки на ус-
мивката. 

Създаването на дизайн на ус-
мивката със Smile Composer е 
едно от първите софтуерни ре-
шения за дизайн на усмивка, пус-
нато на пазара преди 2 години 
от 3Shape (Копенхаген, Дания)15. 
Последната версия на модула 
предлага подобрения и по-добра 

съвместимост с конвенционал-
ните CAD инструменти за про-
ектиране.

Всички съвременни средства 
за дигитален дизайн на усмивка-
та работят в съчетание с ус-
тановените естетични прави-
ла и норми. Крайният естети-
чен резултат от лечението оба-
че може да не удовлетвори оч-
акванията на пациента пора-
ди дисхармония между дизай-
на на усмивката и характера на 
личността – пациентът може 
да чувства, че възстановените 
зъби не му допадат. Емоционал-
ното влияние на зъбните форми 
и линиите, изграждащи зъбната 
композиция в контекста на уст-
ните и цялото лице, също тряб-
ва да бъде взето под внимание 
при създаването на индивидуали-
зиран дизайн на усмивката. 

Концепцията за visagism12 про-
изхожда от френската дума „ви-
заж“, означаваща ,,лице“. Виза-
жизмът включва персонализи-
ран образ, който изразява чув-
ството на идентичност на ли-
чността. Методът, използван 
за прилагане на тази концепция, 
произлиза от обединяването на 
принципите на художествения 
изобразителен език с дисципли-
ни като психология, невробио-
логия, антропология и социоло-
гия. Визажизмът прави възмож-
но да се определи кои емоции и 
персонални черти пациенти-
те искат да изразят чрез външ-
ния си вид и това, което е от 
значение за денталната медици-
на – изразяването на идентич-

крият тези персонални черти 
и предпочитания, за да могат 
да бъдат предадени в естестве-
ни зъбни форми в съответствие 
с психодентофациалната хармо-
ния на личността. Тази концеп-
ция е приложена в създаването 
на софтуера за дигитален дизайн 
VisagiSMile13, който може да по-
могне на клиницистите да пла-
нират нов персонализиран ди-
зайн на усмивката.

Дигитално планиране

За постигане на оптимален ес-
тетичен резултат от дентал-
ното лечение трябва да бъде 
представен подходящ дизайн на 
усмивката в съответствие с ес-
тетичните очаквания на паци-
ента. Също така е важно про-
порциите на зъбите да бъдат 
правилно диагностицирани и 
планирани, преди да бъде извър-
шена възстановителната ден-
тална процедура. 

За създаването на персонали-
зиран дизайн на усмивката се из-
ползва концепцията visagism, 
която включва анализ на типа 
лице, личностен тест, а също 
и комплексни изчисления на кон-
фигурацията на зъбите. Получе-
ните числени резултати се визу-
ализират като нов дизайн на ус-
мивката9.

VisagiSMile13 е софтуер, кой-
то автоматизира процеса на 

Фиг. 1 Диалогов прозорец за качване на снимка в анфас. Фиг. 2 Индивидуална рамка на усмивката, състояща се от наклон на 
фронталните зъби, пропорция и линия на режещите ръбове. Фиг. 3 Индивидуална рамка на усмивката, състояща се от наклон 
на фронталните зъби, пропорция и линия на режещите ръбове, изпълнена със зъбни форми съобразно резултата от интервюто. 
Фиг. 4 Дигитален дизайн на усмивката, обобщаващ лицевото разчитане, интервюто и избора на пациента.

Фиг. 5 Усмивка – инициално състояние. Фиг. 6а, б Интраорални снимки на 
инициалното състояние.

ност със собствената усмивка. 
Чрез концепцията за визажизма 
клиницистите могат да проме-
нят дизайна на усмивката, кой-
то съчетава външния вид на па-
циентите, личността, както 
и личните желания и предпочи-
тания. Едно от най-значимите 
предизвикателства е да се от-





14 Dental Tribune Bulgarian Edition | декември, 2016 г.

татите, получени от интервю-
то, съобразено с личността на 
пациента (фиг. 4).

Създаденият дигитален проект 
може лесно да бъде визуализиран 
върху лицето на пациента, за да 
може клиницистът да анализира 
пропорциите на зъбите, инцизив-
ния ръб и други естетически пара-
метри по отношение на лицето 

на пациента. Пациентът също 
така може да разгледа предложе-
ния дизайн, да го приеме или да из-
каже своите желания за корекции. 

След одобрение от страна на 
пациента получените данни за ди-
зайна могат да бъдат експортира-
ни в PDF или PNG файл, съдържащ 
както графично изображение на 
създадения дизайн, така и подроб-

на информация за размери, пропор-
ции, наклони и форми на зъбите и 
композицията като цяло. 

В зъботехническата лаборато-
рия беше изработен диагностичен 
восъчен моделаж, съобразен с пара-
метрите от софтуера (фиг. 8).

След изработването на во-
съчния моделаж (wax-up) към 
него беше подготвен силиконов 

ключ, с помощта на който беше 
пренесена информацията от мо-
делажа в устата на пациента 
(mock-up). След като беше про-
верена точната позиция на сили-
коновия ключ върху зъбните по-
върхности, той беше изпълнен с 
фотополимеризиращ композит 
и се постави върху непрепарира-
ните зъби, след което беше фо-
тополимеризиран (фиг. 9).

При изработването на mock-
up част от композитния мате-
риал покриваше нивото на гин-
гивалния ръб, а в други участъци 
отстоеше от него. Този анализ 
ни позволи да планираме послед-
ващото възстановяване на меки-
те тъкани при лечението на ре-
цесията (фиг. 10).

Изработената композит-
на маска ни послужи като мо-
щен мотивационен инструмент 
при комуникацията с пациента, 
представяйки всички промени, 
които планирахме да бъдат на-
правени за постигането на же-
лания краен естетически резул-
тат. Бяха направени нови сним-
ки в анфас и интраорални сним-
ки и всички промени бяха обсъ-
дени с пациента чрез сравнява-
не на съответните снимки пре-
ди и след. Лечебният план включ-
ваше поставянето на пет лити-
ево-дисиликатни керамични фа-
сети на горните централни и ла-
терални резци и левия канин.

Препарацията на зъбните по-
върхности за керамични фасети 
беше извършена през направения 
mock-up5, 7. Използването на тех-
никата за изпиляване през компо-
зита ни позволи да съхраним мак-
симално твърдите зъбни тъка-
ни, като беше отнето селектив-
но само от някои участъци в гра-
ниците на зъбния емайл (фиг. 11-
12). След заглаждане и полиране 
на повърхностите бяха израбо-
тени провизорни фасети, от-
ново използвайки силиконовия 
ключ от восъчния моделаж. 

Следващият етап в лечение-
то беше хармонизиране на гинги-
валния контур чрез увеличаване 
на нивото на меките тъкани на 
десния латерален инцизив. Лече-
нието на рецесията беше извър-
шено с тунелна техникa чрез от-
варяне на ламбо сулкуларно с ми-
кроскалпел и отпрепарирането 

му в частична дебелина до ниво-
то на мукогингивалната граница. 
След преминаването й ламбото 
беше отпрепарирано в пълна де-
белина и беше репозиционирано 
коронарно (фиг. 13-14).

След завършване на оздравител-
ния процес беше снет окончате-
лен отпечатък, който беше изпра-
тен в лабораторията за изработ-
ване на керамичните фасети. 

Крайният етап от лечение-
то беше фиксирането на фасе-
тите, като предварително бяха 
обработени както зъбните по-
върхности, така и повърхност-
та на фасетите, която бе обра-
ботена с хидрофлуорна киселина. 
След това фасетите бяха изми-
ти внимателно, неутрализираха 
се в ултразвукова ваничка, бяха 
измити и подсушени, нанесени 
бяха силан и бонд (фиг. 15-16). 

Препарираните зъбни повърх-
ности бяха изолирани с кофер-
дам за по-добър контрол на вла-
гата при залепването. Първата 
стъпка беше обработката на 
зъбните повърхности с интрао-
рален песокоструен апарат, кой-
то премахва замърсяващия слой. 
Последва ецване с ортофосфор-
на киселина, внимателно изми-
ване на ецващия гел и подсушава-
не на зъбните повърхности, след 
което беше нанесен праймер, ад-
хезив и фасетата беше трайно 
фиксирана с композитен цимент 
(фиг. 17, 18, 19).

Резултатът преди и след лече-
нието – създаване на хармоничен 
гингивален контур и оптимален 
естетичен вид (фиг. 20, 21). 

В заключение можем да ка-
жем, че апробираната мето-
дика, интегрирана в софтуера 
VisagiSMile, помага на дентални-
те лекари да планират по-добре 
своите възстановявания, които 
отговарят не само на естетич-
ните, но също така и на психоло-
гическите особености на пациен-
тите, като отразяват техни-
те емоции, чувство за идентич-
ност, поведение и повлияват на 
самочувствието им. 

Възможността да се работи 
онлайн, без нужда от инстала-
ция, предлага свобода на потре-
бителя да използва софтуера на 
всички видове стационарни или 
мобилни устройства, включи-
телно и през смартфон. 

Съхраняването, споделянето 
и използването на личната база 
данни за дентални презентации 
и лекции от всяка точка на све-
та във всеки един момент прави 
софтуера незаменимо средство 
за обучение и комуникация меж-
ду пациенти, зъботехници и кли-
ницисти.

Редакционна бележка: Пълен спи-

сък с препратките е наличен в изда-

телството.
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Фиг. 17 Използване на интраорален песъкоструен апарат. Фиг. 18 Нанасяне на ецващ гел. Фиг. 19 Нанасяне на праймер и адхезив. Фиг. 20 Интраорална снимка след 
фиксирането на фасетите. Фиг. 21 Резултатът след лечението – хармонично ниво на зенитите на зъбите, заложено в предложения дизайн от софтуера VisagiSMile.
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