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Резюме 

Въведение: Ортодонтското дигитално досие на пациента прави 

съхранението му удобно и защитено. При проследяване на отделните клинични 

случаи достъпа до документацията е бърз и възможен, от различни локации. 

Цел: Целта на настоящото изследване е да проучи нагласата на 

пациентите за използване на дигиталните методи в ортодонтската практика. 

Материали и методи: За извършване на изследването е използвана 

дигиталната документация на 159 пациента, с проведено ортодонтско лечение. 

На всички пациенти са снети конвенционални алгинатни отпечатъци и са 

направени дигитални модели, чрез интраорално сканиране. На 27 от пациентите 

са поставени дигитално планирани и принтирани апарати. Пациентите са 

попълнили анкета, разработена от екипа и пациентите са поставили своите 

оценки по възходяща скала от 1 до 10. Данните от направеното проучване са 

обработени статистически.  

Резултати: 96.80% от пациентите участвали в проучването подкрепят 

процеса на създаване на дигитална ортодонтска карта. Пациентите считат, че 

взимането на алгинатни отпечатъци  отнема повече време и ако имаха 

възможност да избират само една от двете манипулации - 73.58% от тях, биха 

избрали интраоралното сканиране.  

Пациентите лекувани с дигитално разработени апарати съобщават, че не 

усещат дискомфорт по време на поставянето и се адаптират лесно към тях.   

Заключение: Интраоралното сканиране дава възможност за 

дигитализиране на досието на пациента, спестява време и пространство, тъй 

като се използва сървър за съхранение, прави интердисциплинарният подход и 

комуникацията между отделните специалисти бърза, прецизна и нагледна. 

Изработването на дигитално планирани апарати става върху дигиталните 

модели, с което намалява възможността за допускане на човешка грешка.  

 

Ключови думи: Интраорално сканиране, STL файл, конвенционални 

алгинатни отпечатъци 

Въведение 

Интраоралното сканиране е метод за получаване на директен оптичен 

отпечатък в стоматологията. 1-4 Подобно на останалите 3D скенери и при 

интраоралните се използва източник на насочена светлина (често лазер) към 

обекта който се снима- в случая зъбните дъги. Образът на зъби и меки тъкани се 
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улавя от сензори, обработва се от сканиращ софтуер и се генерира облак от 

точки. 5-7 Тези точки се триангулират от софтуера и създават 3D повърхностен 

модел (мрежа). Този модел пресъздава зъбните и меките тъкани под формата 

на оптичен отпечатък – виртуална алтернатива на стандартния гипсов 

отпечатък.8, 9  

Широкото им приложение в клиничната практика е причината редица 

автори да разглеждат предимствата на този вид отпечатъци. 10-12 

Едно от основните предимства е намаляването на дискомфорта по време 

на снемане на отпечатъка. Много пациенти със силен рефлекс за повръщане и 

малки деца предпочитат интраоралното сканиране пред взимането на алгинатни 

отпечатъци от устната кухина.13- 15 Липсата на вещество, което да контактува с 

устната лигавица е предимство при тези пациенти. По време на интраоралното 

сканиране, скенерът не докосва тъканите в устната кухина, а отстои на около 

сантиметър. Това е от решаващо значение при тези пациенти. 16 

Липсата на отпечатъчни лъжици – независимо дали индивидуални или 

стандартни е от ключово значение за комфорта на пациентите. Колкото и да са 

еволюирали материалите за взимане на отпечатъци изискват време в устната 

кухина за втърдяването им, което за част от пациентите е непоносимо. 

Оптичните отпечатъци значително намаляват дискомфорта на пациентите. В 

литературата се съобщава за редица изследвания, в които пациентите 

съобщават, че предпочитат дигиталните отпечатъци пред конвенционалните. 17-

24 

Много изследвания показват, че друго основно предимство на дигиталните 

отпечатъците е, че се пести време. Намаляват се и разходите за отпечатъчни 

материали. С последната генерация интраорални скенери, достъпни на пазара, 

сканирането на една зъбна дъга отнема по-малко от 3 минути. Един 

конвенционален отпечатък също отнема между 3-5 минути. Голямата разлика 

идва от това, че се елиминира по-нататъшния процес на съхранение на 

лъжиците, тяхното отливане, възможността за получаване на неточности- шупли 

или за нараняване на лъжиците. Не е необходимо дигиталния отпечатък да бъде 

отливан, той може да бъде изпратен във вид на STL файл, посредством имейл 

във всяка лаборатория по света. Спестяват се много средства за материали и 

куриери на година. В лабораторията, отпечатъка се импортира и се използва 

софтуер за дизайн ( на конструкция или ортодонтски апарат). Посредством 

CAD/CAM технология, те се принтират и могат да бъдат използвани. 25-31  

Ортодонтското дигитално досие на пациента прави съхранението му 

удобно и защитено. При проследяване на отделните клинични случаи достъпа 

до документацията е бърз и възможен, от различни локации. Елиминират се 

гипсовите модели и съответно помещения за съхранението им, кутии в които се 

съхраняват и време на екипа за подреждането им – за лесно класифициране. 

Това отново пести много клинично време. 32-35 

Друго предимство на интраоралното сканиране е подобряването на 

комуникацията с денталния техник. В реално време и ортодонта и техника могат 

да разглеждат виртуалния модел и да го обсъждат. Веднага след интраоралното 

сканиране, отпечатъкът може да бъде изпратен по имейл на лабораторията и 

зъботехника може да провери качеството му докато пациента е на стола. Ако 
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част от дигиталния отпечатък е със съмнително качество, техника веднага може 

да изиска презаснемането на тази зъбна дъга и без да се губи време и да се 

налага ново посещение на пациента в кабинета да се осигури качествен 

дигитален отпечатък.36, 37 Също така ортодонта и техника в реално време могат 

да обсъждат и коригират дизайна на апарата. 

Подобрява се и комуникацията с пациентите посредством интраоралните 

отпечатъци. Те са мощно средство за информиране на пациента, визуализиране 

на целите на лечение, представяне на възможните клинични варианти и 

предоставянето му на информиран избор. Виртуалните отпечатъци са средство, 

чрез което пациента е възможно по-включен в процеса на лечение, разговорът с 

него е по-ефективен, онагледен и разбираем. Това емоционално обвързване на 

пациента с процеса може да има положителен ефект върху мотивацията му в 

дългосрочен план за провеждане на ортодонтско лечение. Подобрява се 

кооперацията на пациентите в следствие на тази по-висока мотивация. Много 

проучвания показват, че се подобрява значително и оралната им хигиена. 

Съвременните пациенти са заинтересовани от развиващите се технологии. 

Дигиталните отпечатъци ги карат да погледнат по различен начин на денталното 

лечение и да направят посещението в денталния кабинет интересна тема при 

комуникация с приятели. Индиректно интраоралното сканиране може да послужи 

като мощен  рекламен и маркетингов мотиватор за лечение. 3, 6, 10, 25, 26, 28, 31-39 

Дигиталните отпечатъци са безценен способ за ортодонтска диагностика 

и планиране на лечение. Могат да бъдат отправна точка за дизайн на 

ортодонтски апарати. 40 Световна тенденция е ортодонтските апарати ще бъдат 

направени чрез дигитални отпечатъци, в посока на тяхното индивидуализиране. 
4, 8, 10, 22, 23, 32, 41-43   

 

Цел 

Целта на настоящото изследване е да проучи нагласата на пациентите за 

използване на дигиталните методи в ортодонтската практика. Да представи 

предимствата и възможностите на интраоралното сканиране. 

 

Материали и методи 

В нашето изследване са включени 159 пациента при които е направено 

дигитално снемане на модели, а на 27 от тях са проектирани и принтирани 

ортодонтски апарати. На всички пациенти от тази група са снети и 

конвенционални алгинатни отпечатъци. Всички пациенти са попълнили 

въпросник с цел оценка на манипулациите и изживяванията по време на тяхното 

диагностициране, планиране на лечението и самото лечение. 

Данните от направеното проучване са обработени статистически със 

SPSS 15.00 за Windows статистически софтуер.  

 

Резултати 

Почти всички пациентите участвали в проучването (96.80%) подкрепят 

процеса на създаване на дигитална ортодонтска карта. Пациентите считат, че 
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взимането на алгинатни отпечатъци  отнема повече време и ако имаха 

възможност да избират само една от двете манипулации - 73.58% от тях, биха 

избрали интраоралното сканиране.  

Самите пациенти изразяват учудване, че апаратите не се нуждаят от 

ажустиране и са съвсем точни. Пациентите лекувани с дигитално разработени 

апарати съобщават, че не усещат дискомфорт и се адаптират лесно към тях.  

Съкратени са лечебните етапи:  

В първото посещение се извършва преглед и параклинични изследвания: 

интраорално сканиране, фото снимки, рентгенографии. 

Второто посещение е свързано с обсъждане на ортодонтски анализ и план 

на лечение. Често има няколко варианта на възможно лечение, в различен обем. 

Пациентите биват запознати с вариантите, чрез визуализация на резултата от 

лечението. След информиран избор на лечение, при получаване на съгласие от 

пациентите, дигиталните отпечатъци се изпращат в лаборатория, където 

зъботехниците, в кооперация с ортодонтите изработват индивидуализиран 

ортодонтски апарат, спрямо конкретните нужди на пациента (фиг. 1).  

При третото посещение се поставят ортодонтските апарати, изработени 

чрез система CAD-CAM. На пациента се дават подробни указания за хигиената 

и последващ контрол на лечението (фиг. 2).  

 

Фигура 1: Изработване на виртуален проект за лечебната цел – 

Демонстриране краен резултат при лечение със затваряне на място от 

екстрахиран централен горен десен резец и медиализиране на задностоящите 

зъби. 
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Фигура 2: Лечение с дигитално проектира и принтиран експандер за период 

от 3 месеца. 

Индивидуално направения апарат, в кооперация с денталния техник, 

посредством възможностите предоставени от съвременната техника е креативен 

процес, в който познанията и въображението на ортодонта работят в полза на 

пациента. Благодарение на развиващите се технологии и материали се 

увеличават възможностите пред клинициста и му се дава възможност да 

разгърне погледа си и да не се съобразява с измислените до момента апарати, 

а да работи индивидуално и всеки следващ клиничен случай е възможност да 

развие себе си като клиницист, ортодонтията като наука и възможностите пред 

пациента за лечението му.  

Обсъждане 

Индивидуално направения апарат, в кооперация с денталния техник, 

посредством възможностите предоставени от съвременната техника е креативен 

процес, в който познанията и въображението на ортодонта работят в полза на 

пациента. Благодарение на развиващите се технологии и материали се 

увеличават възможностите пред клинициста за индивидуализиране на 

ортодонтското лечение. 

За пациентите интраоралното сканиране и алгинатните отпечатъци са два 

различни метода за диагностика. Повечето от пациентите проявяват 

удовлетвореност от въвеждане в лечението им на дигиталните процедури. Те 

смятат, че лечението им е новост и са готови на по-голяма кооперативност. 

По време на интраоралното сканиране пациентите не усещат докосване, 

възприемането е само визуално. Често в миналото пациентите искаха да запазят 

своите гипсови модели, което затруднява воденето на ортодонтска 

документация. Сега още в същия ден може да им бъде изпратен STL файл с 

дигиталният им отпечатък. 

Интраоралното сканиране не е възпрепятствано в нито един момент от 

лечението на пациента. То може да е заложено в протокола на работа при всеки 

етап от ортодонтското лечение и да даде възможност за стриктен контрол на 

лечението и анализ след приключването му. Това е възможност за ортодонта и 



ОНЛАЙН СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
1 / 2022 

 

 
www.bzs.bg/journal ISSN 1311-4875 Стр. 38 от 64 

 

екипа му да анализират стъпките и да оптимизират лечебния процес с всеки 

изминал случай.  

 

Заключение 

Пациентите в България са добре настроени към навлизането на новите 

технологии в ежедневната ортодонтска практика. За тях е интересно и са готови 

да участват и да помагат процеса. Дигиталните модели позволяват поставяне на 

по-точна  и детайлна диагноза и контрол на всеки етап от лечението.  

Интраоралното сканиране дава възможност за дигитализиране на досието 

на пациента, спестява време и пространство, тъй като се използва сървър за 

съхранение, прави интердисциплинарният подход и комуникацията между 

отделните специалисти бърза, прецизна и нагледна. Изработването на 

дигитално планирани апарати става върху дигиталните модели, с което 

намалява възможността за допускане на човешка грешка.  

Бъдещето на ортодонтската практика е в изцяло дигитализирано досие на 

пациента, 3D отпечатъци и образни изследвания, достъпни от всяка точка на 

света с интернет и изработването на индивидуални принтирани апарати, според 

конкретния клиничен случай. 
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