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Използвани съкращения в текста: 

ВСЕ – Винилсилоксан Етери 

ВПС – Винил Полисилоксан (и) 

ДЧ – Долна Челюст 

МС – Максиларен Синус 

ИОСС – Интра Орални Скениращи Системи 

ИП – имплантно (и) и пънче (та) 

CAD/CAM – съкращение от Computer-Аided Design (CAD) и Computer-Аided Мanufacturing 

(CAM). 

СЗО - Световната Здравна Организация 

СИТ- сканиращи имплантни тела 

ПЕЕК – полиетер етеркетон 

КнЖ – качество на живот 

КЦДО -  керамика на циркониев диоксид 

КО – Конвенционален (и) Отпечатък (ци) 

ДО - дигитален отпечатък  

ОТ – Отпечатъчен (ни) Трансфер (и) 

ПЕ – Поли Етер (и) 

3D (3Д) – Три Измерно 

ЦО – Цифров Отпечатък 

ММ – Мастер Модел 

ТОЛ - tехника на отворена лъжица 

ТЗЛ - техника на затворена лъжица 

ИОС - интраорално скениране, интраорален скенер 

ГМ - гипсов модел 

ЛС - лабораторен скенер  

М1- M20 – Mодел (от 1 до 20 ) 

 

 

 



 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от основните цели на съвременната медицина и в частност на денталната медицина 

е да  подобрява качеството на живота на населението. 

Важна насока в тази област се явява замяната на подвижните протезни конструкции с 

неподвижни чрез използването на имплантни опори, върху които се изработват 

неподвижни протезни конструкции. Прецизността на имлантните протезни конструкции 

е определяща за тяхната клинична дълготрайност, и тя е зависима от умелото съчетаване 

на много клинични и технологични фактори. От многото етапи с първостепенна важност 

е преносът на клинична информация, който се осъществява със снемането на отпечатък 

от клиничната ситуация. 

Традиционният отпечатък е негативен образ или обратно копие от повърхността 

на един обект. В стоматологичната практика той е основният носител на информация, 

без който е невъзможно да се изпълнят последващите клинични и лабораторни 

манипулации, и да се завърши протетичната реставрация на дъвкателния апарат ( . 

Традиционният отпечатък с лъжица и отпечатъчен материал служи за 

изработването на работен модел, при което отпечатъкът често се унищожава. 

Получаването на подробен и без деформации отпечатък изисква перфектен избор на 

материал, лъжица и отпечатъчна техника. Крайният резултат е зависим от добрата 

обработка на отпечатъчния материал и от издържаната отпечатъчна техника. Слабостите 

от неумелото съчетаване на толкова много фактори се установява при ажустирането на 

протезните конструкции и установните неточности не винаги могат да бъдат коригирани. 

В последните години на 20 век с разработването и усъвършенстването на т. нар. 

CAD/CAM технологии в денталната медицина се зароди тенденцията за 

рационализиране на клиничния протокол чрез използването на дигитални отпечатъчни 

методи.  Дигиталните методи  улесняват протезирането върху импланти и катализираха 

стремеж за усъвършентстване и във всички области на денталната практика. 

Сканирането и получаването на интраорален дигитален отпечатък става с помоща на 

непрекъснато подобрявани интраорални скенери, а за имплантологията бяха разработени 

специални сканиращи  щифтове (scan bodies), които се фиксират върху всеки имплант. 



Дигиталният отпечатък позволява изработването на вуртуален модел, с чиято помощ се 

изработва дизайнът на имплантно носената протезна конструкция и нейното последващо 

изработване. Дигиталните отпечатъци позволяват изработването и на материални модел 

от смоли чрез изрязвяне или принтиране. 

Стремежът към рационализирането на клиничния и лабораторния протокол на 

имплантологичното лечение с цел за да се съкрати времето за изработка, и разхода на 

материали доведе до крайности в  предпочитанията на практиците, както и до 

комбинирането на традиционните и виртуалните методи. Всичко това породи много 

хипотези касаещи отделните аспекти на тази сложна клинична дейност и предизвика 

множество експериментални и сравнителни проучвания, с които те да бъдат приети или 

отхвърлени. 

Клиничната практика касаеща протезирането  върху множество импланти с 

различен наклон и отстояние помежду им поставя въпроса как и с какви отпечатъчни 

методи да се предостави на лабораторията най-точната и подробна информация за 

изработването на перфектната протезна конструкция. Въпросът коя от разработените 

традиционни техники за снемане на отпечатъци е най-надеждна и какъв отпечатък да се 

предпочете: традиционен или дигитален изисква още експериментални преоценки за да 

бъде разрешен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цел и задачи на дисертационния труд  

 

Целта на дисертационния труд е да се сравни и оцени точността на 

конвенционалните и на дигиталните отпечатъци при протезиране върху импланти според 

КВВ4.  

Нулева хипотеза 

1.Няма значителна разлика в точността на дигиталните  отпечатъци снети с помощта на 

интраорален скенер и отпечатъците снети по класическия начин с полиетери при КВВ4 

при предно паралелно разпололожените импланти 

2. Няма значителна разлика в точността на дигиталните  отпечатъци снети с помощта на 

интраорален скенер и отпечатъците снети по класическия начин с полиетери при КВВ4 

при дистално  разположените импланти под различен наклон.  

За разрешаване на тази цел си поставихме за изпълнение следните задачи: 

 

1. Анкетно проучване на популярността на дигиталния отпечатъчен методи и на 

утвърдените конвенционални отпечатъчни методи при протезиране върху импланти  в 

практиката на ЛДМ  в България и Германия; 

2. Разработване на експериментален изходен модел представящ КВВ4 (мастер модел), 

върху който ще се извършат експерименталните проучвания за сравняването на 

точността. 

Стандартизиране на изходния модел посредством сканиране с лабораторен скенер и 

превръщане в цифров вид който ще служи за сравняване (мастер модел). 

3. Снемане на 40 конвенционални отпечатъци от изходния модел (мастер модел) с 

техниката на отворена (20) и затворена лъжица (20) и полиетерен отпечатъчен материал, 

тяхното отливане и получаване на гипсови модели.  

Скeниране на конвенционалните  гипсови модели с лабораторен скенер и 

трансформиране на данните в цифров вид (20 скена с отворена лъжица и 20 скена с 

затворена лъжица).  

Сканиране на изходният модел с интраорален скенер (20 скена) 



 

4. Внасяне на цифровите данни от интраоралния и от лабораторния скенери в специална 

разработена програма за 2Д/3Д анализ на обекти и CAD проекти. Определяне на 

параметрите за сравняване:  

- отклонение на всеки имплант по трите оси на модела. 

- междуимплантното разстоание 

- Сагиталният ъгъл на всеки имплат 

- Внасяне на данните в таблици и статистическо обработване на данните.  

 

Фиг. 1.  Схематично претставяне на целта, задачите и методите 

 

 

 

 

 

 

 



Материали и методи 

 

Материали и методи по задача 1 

Анкетно проучване на популярността на дигиталния отпечатъчен методи и 

на утвърдените конвенционални отпечатъчни методи при протезиране върху 

импланти  в практиката на ЛДМ  в България и Германия; 

Анкетна карта, изследваща мнението на лекарите по дентална медицина относно 

популярността и честотата на използване на виртуалната отпечатъчна техника и 

различните методи на конвенционалната отпечатъчна техника с техните преимущества 

и недостатъци в клиничната практика както и познаването на отпечатъчните материали 

за тази цел. Анкетната карта съдържа 12 въпроса от които 3 са лични а 9 професионални. 

Анкетираните колеги са в повечето случаи участници в различни конгреси и дентални 

мероприятия по време на които са и провеждани анкетите. Всички колеги които бяха 

помолени да запълнят анкети бяха съгласни и го направиха доброволно. Проучването 

беше направено в периода от 01.03.2018 до 01.05.2018 по време на форуми на 

Българската академия по естетична стоматология (БАЕС) и различни конгреси в 

Германия.  

Анкетата беше изготовена лично от докторанта. Въпросите и тяхното 

структуриране бяха съгласувани с научния раководотел. След попълването на анкетите 

на хартиен носител те бяха проверени за адекватността на отговорите, отделните въпроси 

бяха кодирани и бяха въведени в електронна таблица за последваша статистическа 

обработка.  

Резултатите бяха разделени на демографски и специализирани показатели. 

Събраната първична информация беше кодирана, въведена в компютърна база и 

обработена с помощта на специализирания статистически продукт SPSS, версия 17. За 

таблична и графична обработка бяха използвани продуктите на MicrosoftOffice. 

 

 

 

 



Материали и методи по задача 2 

Разработване на експериментален изходен модел представящ КВВ4 (мастер 

модел), върху който ще се извършат експерименталните проучвания за 

сравняването на точността. 

Стандартизиране на изходния модел посредством сканиране с лабораторен 

скенер и превръщане в цифров вид който ще служи за сравняване (мастер модел). 

За да се симулира една клинична ситуация на беззъба горна челюст от пациент, 

бяха разглеждани повече варианти между които: пластмасов стандартен модел от горна 

челюст, напечатен модел от безъба челюст на 3Д принтер и стандартен метален модел, 

който би могъл да се използва като горна и долна беззъба челюст.  

Поради определени съображения, които ще бъдат разгледани в обсъждането, се 

спряхме на стандартен метален модел (кобалт хромова сплав) с четири отвора.  

Моделът беше изработен от немската фирма SAEDental (Metalprüfmodell, 

SAEDentalVertriebsGmbHinternational, Bremerhaven, Germany). (Фиг. 2) 

 

Фиг. 2.  Стандартен метален модел от кобалт хромова сплав 

 

За целта на изследването, беше планирано поставяне на четири импланти по КВВ4 

от които два предни перпендикулярни на хоризонталната равнина и паралелни помежду 

си в областта на 11 и 21 зъби  и на два дистално разположени импланти в областта на 15 



зъб под наклон от 17 º и в областта на 25 зъб под наклон от 30 º  спрямо хризонталната 

равнина.  

С помощта на специална индустриална фрез машина Hufschmied Engineering, 

(Augsburg, Germany) бяха направени четири канала в модела с диаметър от 4,2 мм и 

дълбочина от 11 мм, съответно на местата на планираните импланти. (Фиг. 3) 

Странично на всеки канал бяха направени малки канали с резба, в които се 

разполагат малки винтчета за окончателното фиксиране на имплантите. 

 

Фиг. 3. Специална индустриална фрез машина Hufschmied Engineering 

За целта на проучването избрахме имплантната система Champions 

(Champions(R) Evolution, Flohnheim, Germany) която има всички необходими 

компоненти и е сертифицирана по КВВ4. Бяха използвани стандартни импланти с 

дължина 10 милиметра и диаметър 4 милиметра.  

Имплантите от тази система са съставени от три компонета:  

- aктивна основна резба и микрорезбата в пришиечната част,  

- така нареченият носач (Gingiva Shuttle, Champions, Flonheim, Germany) който служи за 

внасяне на импланта в ложето, за фиксиране на отпечатъчните трансфери както и гингива 

формер 

- винтче което фиксира носача към импланта.  



Принципа на връзката имплант - коронка е така наречената стеснена платформа 

(platform switching) връзка с конус от 9,5 градуса. Материала от който са изработени тези 

импланти е 99 процента титан 4 степен. (Фиг. 4) 

 

Фиг. 4. Champions (R)evolution имплантат с компонентите му 

 

Фиг. 5.  Имплантът Champions (R)evolution с фабричния  (носач) държател 

След изготвянето на четирите канала в модела, във всеки беше поставен пасивно 

неупотребяван имплант. Всичките четири импланти бяха с должина 10 мм и диаметър 4 

мм. Тъй като каналите в модела бяха с диаметър 4,2 мм и дължина 11 мм поставянето на 

имплантите беше извършено чрез ръчно завинтване (10 Нютона) с помощта на специален 

ключ от системата (Einbringhilfe Champions (R)Evolutionlang, Ricci II, Flohnheim, 

Germany). Имплантите бяха позицирани малко под нивото на хоризонталната метална 

повърхност (фиг.7) 



 

 

Фиг.6. Позициониране на импланта леко под нивото на хоризонталната метална 

повърхност. 

 

Фиг. 7.  Странични винтчета за фиксиране на имплантите 

Всеки имплант беше окончателно фиксиран с определена сила от 70 нютона и 

динамометричен ключ с помощта на малки странични винтчета (фиг. 8). 

Стабилноста на всеки имплант беше проверена със системата Osstell (W&H 

Dentalwerk Bürmoos GmbH, Postfach, Austria) в две точки според препоръката на 

производителя. В всяка точка бе достигната стабилност от 90 единици ISQ.  

 



 

Фиг. 8. Модел с фиксирини 4 импланти по КВВ4 

След поставянето на имплантите, с цел създаване на максимално близки условия 

до клиничната ситуация, беше изработена изкуствена гингива и алвеоларен гребен. За 

целта беше използвана топлополимеризираща пластмаса (Paladon 65, HeraeusKulzer 

GmbH, Hanau, Germany). Пластмасовият алвеоларен гребен беше фиксиран в отворите 

на модела механично и допълнително към метала с праймер (GC Metal PrimerZ 5ml, 

Tokyo, Japan).  

Окончателно модела беше обработен с пясъкоструен апарат (Basic Master, Renfert 

GmbH, Hilzingen, Germany) и размер на пясъка 50 µ; (Cobra, 50µm, Renfert, Hilzingen, 

Gеmany) и налягане 1,6 бара, до получаване на матова повърхност (фиг. 10 ).    

 

Фиг. 9. Моделът с матова повърхност след пясъкоструйната обработка  

След пясъкоструйната обработка, моделът беше скениран с помощта на високо 

точен лабораторен скенер Mediti 710 (Medit, Seoul, Soith Korea) и превърнат в цифров 

формат stl. За тази цел бяха използвани сканиращи имплантни тела на системата 

Champions (Champions scanabutment, Flonheim, Germany) (фиг. 11). 

 



                                 

 

Фиг. 10. Високо точен лабораторен скенер Mediti 710 и сканиращо имплантно тяло на 

системата Champions 

 

Фиг. 11.  Мастър модела със сканиращи имплантни тела на системата Champions 

Материали и методи по задача 3 

Снемане на 40 конвенционални отпечатъци от изходния модел (мастер 

модел) с техниката на отворена (20) и затворена лъжица (20) и полиетерен 

отпечатъчен материал, тяхното отливане и получаване на гипсови модели.  

Скeниране на конвенционалните  гипсови модели с лабораторен скенер и 

трансформиране на данните в цифров вид (20 скена с отворена лъжица и 20 скена с 

затворена лъжица).  

Сканиране на изходният модел с интраорален скенер (20 скена) 

След изготвянето на мастер модела, за снемане на традиционните отпечатъци се 

пристъпи към изработването на 20 отворени и 20 затворени индивидуални лъжици от 

акрилова пластмаса.  

За да се конструират индивидуалните лъжици ММ беше скениран и в специална 

програма бяхя конструирани индивидуалните лъжици (Sheraeasy-base, Lemförde, 

Germany) (фиг. 14) след което лъжиците бяха напечатени на 3Д принтер (Sheraprint 20, 

Lemförde, Germany) (фиг. 13). 



Отворените лъжици бяха напечатъни със смола с бял цвят докато затворените 

лъжици бяха напечатъни със смола с черен цвят (Sheraprint-trayclear, Lemförde, 

Germany).  

При конструкцията на лъжиците бяха направени стопове по борда на цялата 

лъжица с цел точно пасване на лъжицата независимо от натиска упражняван върху нея.  

Разстоянието между лъжицата и модела беше 4 мм навсякъде.  

 

 

Фиг. 12.  3Д принтер (Sheraprint 20, Lemförde, Germany) 

 

 

 

 



 

Фиг. 13. Готовите конструирани лъжици (ОЛ и ЗЛ) осигуряват равномерен слой на 

отпечатъчния материал. 

 

Фиг. 14. Напечатаните лъжици за техниките с отворена и затворена лъжица 

Всяка лъжица беше проверена върху ММ за точност и плътно прилягане, след 

което беше номерирана. 

ММ беше фиксиран плътно в менгеме с ръчно задвижване в хоризонтално 

положение. 

Първа група - конвенционални отпечатъци по техниката със затворена 

лъжица 

 Върху всеки имплант беше поставен така наречения адаптър - носач (Gingiva 

Shuttle, Champions, Flonheim, Germany), който се фиксира с помощта на винтче с сила 

от 10 Нютона (Schraube, Champions, Flonheim, Germany) (фиг. 17) 

 Върху носачите бяха фиксирани отпечатъчните трансфери от  полиетер етер 

кетон (PEEK), които се фиксират на принципа на щракване/кликване до съпротивление 

(PEEK Abdruckpfosten, Champions, Germany) (фиг. 15) 

Носачите останаха фиксирани върху имплантите докато бяха снети всичките 20 

отпечатъци по техниката със затворена лъжица. За всеки нов отделен отпечатък бяха 

ползвани нови отпечатъчни трансфери PEEK. Общо бяха използвани 80 броя нови 

трансфери. След снемането на отпечатъците, адаптърите - носачи бяха свалени от 

имплантите.  

 



 

Фиг. 15. Поставените ПЕЕК трансфери за ТЗЛ върху модела.  

 

Фиг. 16.  Адаптер – носач с винтче и ПЕЕК трансфер за ТЗЛ  

Втора група- конвенционални отпечатъци с техниката на отворена лъжица 

Върху всеки имплант беше фиксиран отпечатъчен трансфер, който се състои от 

две части: фиксиращ винт и трансферен корпус. Първо върху импланта се поставяше 

трансферният корпус, а след това в него фиксиращият винт, който се завинтваше със 

сила 10 Нютона (фиг. 19). 

За тази цел беше използван динамометричен ключ (Champions Ratsche, Flonheim, 

Germany). След еластифициране на отпечатъчния материал фиксиращият винт се 

развива и отпечатъчната лъжица се снема.  

За всеки нов отпечатък се използваха нови отпечатъчни трансфери. Общо бяха 

използвани 80 трансфери.  

 



Фиг. 17. Поставените върху модела метални  трансфери за отпечатък с ОЛ.  

                       

Фиг. 18. Двучастови метални  трансфери за  опечатък с ОЛ 

Снемане на конвенционален отпечатък с затворена и отворена лъжица 

Снемането на двете групи отпечачатъци, по 20 отпечатъка с отворена и 20 

отпечатъка със затворена лъжица беше проведено в един ден. Всичките лъжици от 

вътрешната страна заедно с кантовете бяха обработени с адхезивен лак за полиетери 

(3M™ Polyether Contact Tray Adhesive, Neuss, Germany). Като отпечатъчен материал 

беше използван полиетер (3M Impregum Penta Polyether, Neuss, Germany). Той беше 

размесван с помощта на смесителен апарат (Renfert duomix, Hilzingen, Germany) и 

нанасян със спринцовка за еластомери (3M Penta Spritze, Neuss, Germany). 

За снемането на всеки отпечатък използвахме нова смесителна канюла (Penta, 

mixing Tips-red, Neuss, Germany) и нова спринцовка. След машинното размесване на 

материала, спринцовката се напълваше до половина, полиетерът се нанасяше 

околовръстно на всеки трансфер до негово пълно покритие. Следваше равномерното 

разстилане на материала чрез леко поддухване с въздух. Паралелно с това лъжицата се 

напълваше с тънък слой от материала и се поставяше върху модела до плътно прилягане 

върху стоповете. След 6 минути, с прилагане на равномерна и умерена сила лъжицата с 

отпечатъчните трансфери се снемаше от модела. Отпечатъкът се изваждаше по посока 

от пред назад, към дистално. При техниката с отворена лъжица, отпечатъкът се снемаше 

след развинтването на фиксиращите трансферите винтове.  

Всичките отпечатъци бяха снети при една и съща температура и влжност в 

предварително климатизирано помещение с температура 23 ºС и влажност 32 процента. 



 

Фиг.19.  Завинтване на трансферите с динамометричен ключ при техниката с ОЛ  

 

Фиг.20.  Обработване на отпечатъчните лъжици с адхезив за полиетери  

 

Фиг. 21. Изпълване на спринцовката за еластомери, нанасяне на размесения полиетер в 

льжицата,  и поставянето ѝ върху модела 

 

       



Фиг. 22. Нанасянето на размесения полиетерен материал върху отпечатъчните 

трансфери се стандартизираше времево 

 

Фиг. 23.  За фиксириране на трансферите се използваше ключ и сила от 15 Нютона 

 

Фиг. 24. Контрол на температурата и влажноста  

 

Фиг. 25. Лабораторен аналог с адаптър-носач и винтче  

 

Фиг. 26. Снетите отпечатъци с лабораторните аналози 



 

Фиг. 27. Кутия за транспортиране на полиетерните отпечатъци  

Осем часа след снемането на последният отпечатък на отпечатъчните трансфери 

бяха поставени лабораторните аналози на имплантите. За всеки трансфер беше използван 

нов лабораторен аналог. Бяха използвани  160 лабораторни аналози (Laboranalog, 

Champions, Flonheim, Germany) (фиг. 26). 

Всичките отпечатъци бяха поставени в термобокс и транспортирани до 

зъботехническата лаборатория (фиг. 28 ). 

Подготовка и отливане на отпечатъците  

Преди отливането на отпечатъците бяха конструирани така наречени 

индивидуални  шини или сплинтове за лабораторните аналози (фиг. 29). На всеки 

отпечатък всичките 4 лабораторни аналози бяха шинирани с едночастова шина, която бе 

фиксирана към всеки аналог с помощта на самополимеризираща смола (GC PATTERN 

RESIN LS, Tоkyo, Japan) (фиг. 30). По този начин бяха изключени отклонения в 

позицията на трансферите вследствие на отливането на работние модели. 

          

Фиг. 28.  Шиниране на лабораторните аналози 



            

Фиг. 29.  Фиксиране на шината със самополимеризираща пластмаса 

Към всеки аналог цервикално и околовръстно беше добавена гингивална маска 

(Zhermack, Gingifast Rigid, Marl, Germany). 

Всичките отпечатъци бяха отлети с помощта на супер твърд гипс (Briegel Rock 

Special, Briegel Dental, Sauerlach, Germany)  по стандартен протокол и при една и съща 

температура и влажност (23 º и 35 проценти влажност) (фиг. 31). 

           

Фиг. 30. Материалите използвани за изработване на гипсовите модели 

           

Фиг. 31. Отлетите гипсови модели без и с гингивална маска 

 



Фиг. 32. Двадесетте гипсови модела получени след отливането на отпечатъци снети с 

техниката на ОЛ 

 

Фиг. 33.  Двадесетте гипсови модела получени след отливането на отпечатъци снети 

с техниката на ЗЛ 

 

Фиг. 34. За затягане на СИТ беше използвана сила 15 нютона на сантиметър  

 

 

Фиг. 35. Всичките СИТ бяха фиксирани с една и съща сила  



 

Фиг. 36. Динамометричния ключ, с който бяха фиксирани всичките трансферни 

елементи  

 

Фиг. 37. Скениране на гипсовите модели с лабораторен скенер  

 

Фиг. 38.  Дигитален формат на гипсовият модел (поглед от горе) 

 

 

 



Фиг. 39. Дигитален формат на гипсовият модел (поглед от страни) 

След отливането на всичките отпечатъци, изчакахме 12 часа и след това 

сканирахме всички модели. Сканирането беше направено с скенера Medit T710. Скенера 

беше калибриран преди всяко сканиране. 

СИТ върху всеки имплант бяха фиксирани с помощта на динамометричен ключ 

със сила 15 Нютона. 

Всеки модел беше маркиран с номер който съответства на номера на отпечатъка. 

По такъв начин бяха всички модели превърнати в цифров вид (фиг. 39, 40). 

Сканиране на мастер модела с интраорален скенер 

Върху имплантите от ММ бяха фиксирани СИТ. С помощта на интраорален 

скенер (TRIOS 3 3Shape, Kopenhagen, Denmark) бяха направени 20 скенове. Преди всяко 

сканиране скенера беше калибриран. Сканирането беше направено по протокола на 

TRIOS за беззъба челюст, като сканирането започваше винаги от имплант 15 спрямо 11, 

21, 25. 

 

Фиг. 40.  Протокол на скениране за беззъба челюст 

 



 

Фиг. 41.  Накрайници за цветово и 3Д калибриране на скенера 

 

Фиг. 42. Скениран ММ с Trios3 

 

Материали и методи по задача 4 

Внасяне на цифровите данни от интраоралния и от лабораторния скенери в 

специална разработена програма за 2Д/3Д анализ на обекти и CAD проекти. 

Определяне на параметрите за сравняване:  

- отклонение на всеки имплант по трите оси на модела. 

- междуимплантното разстоание 

- Сагиталният ъгъл на всеки имплат 

Внасяне на данните в таблици и статистическо обработване на данните.  

Всичките скенове бяха експортирани под формата на stl. формат за по-нататъшна 

обработка и анализ. Анализът и стравняването бяха организирани в три групи.  

1. Положение в пространството по x, y, z оста (координатна система) на всеки 

имплант, от всеки модел по отношение на аналоговият имплант от МА; 



2. Шест междуимплантни разстояния. P15-11, P11-21, P21-25, P15-25, P11-25, P21-

15; 

3. Сагиталният ъгъл - наклон на всеки имплант по отношение на оклузалната 

равнина (y-z ос); 

Измерванията и анализите бяха направени в софтуера GOM Inspect Suite 2020. Това 

е индустриален софтуер, с който може да се провежда триизмерен анализ на 

повърхности, а също и двуизмерен анализ на точки и сечения. По данни от CAD 

източници може да се създават и обработват геометрически структури като линии, 

плоскости, кръгове или цилиндри.  

Резултатите от обработаните данни могат да се интерпретират под формата на 

отчети, които включват снимки, изображения, таблици, диаграми, текст и графики, и да 

се експортират под формата на PDF формат.  

За провеждане на сравнителните анализи сканирахме ММ и СИТ с помощта на 

лабораторният скенер с максимално разрешение и експортирахме данните под формата 

на stl. формат. Данните от ММ бяха вкарани в софтуера GOMI nspect Suite 2020. ММ с 

СИТ бяха вкарани в координатната система и определени като нулев базис, който по 

време на измерванията не се променя.  

След това беше направено едно пробно съпоставяне (наслагване) на един от 

сканираните гипсови модели с ММ с цел определяне на измервателните точки и 

определяане на точността на измерване. Върху всеки СИТ от двата модела бяха избрани 

произволни точки които се намираха на плоските повърхности на СИТ. С помощта на 

автоматичната функция ,,напасване‘‘ или local best fit получихме общо наслагване на 

обектите. Тъй като за измерването от интерес са само СИТ, направихме допълнително 

напасване по отношение спрямо тях. На този етап определихме областа или точният 

обект, който щеше да бъде анализиран т.е в случая 15, 11, 21, 25.  

 

Фиг. 43. Пробно съпоставяне на един от сканираните гипсови модели с ММ 



 

 

Фиг. 44. Определяне на областта или точният обект, който ще бъде анализиран т.е в 

случая 15, 11, 21, 25.  

Вторият етап включи избиране на постоянна измервателна точка върху СИТ, 

която ще се определя с координати по х, у, z остта. За тази цел избрахме обект цилиндър 

който напаснахме върху СИТ мо метода на Gauss Best Fit, което означава на практика, че 

цилиндърът и сканиращият маркер стават едно цяло. Автоматично беше определена и 

средната ос на цилиндъра т.е на СИТ. 

 

Фиг. 45. Напасване и на цилиндъра върху СИТ и определяне на центаралната ос 

На основа на конструираният цилиндър и на горната плоска повърхност на СИТ 

конструирахме плоскост (Fitting Surface), която представляваше горният дял на СИТ, и 

през която минаваше средната ос на цилиндъра. Именно тази пресичаща се точка с 

квадратната плоскост избрахме за измервателна точка с нейните координати.  

При всичките измервания тази точка на всяко СИТ ще служи като нулев пункт и 

разликата в съвпаденията при наслагването ще бъдат отчитани като отклонение.  

Наклона на СИТ беше определен като ъгъла между централната ос (z) на СИТ и 

хоризонталната равнина (y). 

 



 

Фиг. 46.  Средната ос на СИТ и избиране на правоъгълна плоска равнина 

 

 

Фиг. 47. Пресичане на централната ос и плоскостта 

 

Фиг. 48.  Избор и фиксиране на измервателната точка 

 

Фиг. 49.  Определляне на наклона на СИТ 

 

Измерванията бяха групирани в три групи:  



1. Определяне на положението на всичките импланти (ИМ 15, 11, 21, 25 ) по x, y, z 

осите. 

 

Фиг. 50.  Съответствие на трите оси с трите общо известни равнини  

 

 

Фиг. 51.  Разположение на СИТ в координатната система  

 

 

 

 

Фиг. 52.  Определяне на положението на всяко СИТ по трите оси 



 

 

2. Oпределне на междуимплантното разстояние (Р 11-21, Р 11-25, P 15-11, P 15-21, P 

15-25, P 21-25) 

 

 

 Фиг. 53.  Шест междуимплантни разстояния 

3. Определяне на наклона на всеки имаплант по x-y направление 

 

 

Фиг. 54. Определяне на наклона на всяко СИТ 

Данните от първите две измерванията бяха нанесени в таблици в микрометри а от 

третото измерване в градуси и отделно като схематични изображения.  (Приложение ) 

Измерванията бяха направени от фирмата BOMETRIC Industrielle Messtechnik, 

(Augsburg, Germany). 

Статистичното обработване на данните беше направено чрез SPPSS 21 и 

резултатите бяха интерпретирани в таблици в MS excel 2016. (Приложение ) 

 

 



Резултати и обсъждане 

 

Резултати и обсъждане по Задача № 1 

Анкетно проучване на популярността на дигиталния отпечатъчен метод и на 

утвърдените конвенционални отпечатъчни методи при протезиране върху 

импланти  в практиката на ЛДМ  в България и Германия 

Проведена беше анонимна анкета сред 2 групи стоматолози: Българи – 63 

анкетирани и германци – 30 анкетирани. Данните от анкетата показват следното:  

 

Разпределението при българите по пол е 22 мъже – 34.92% и 41жени – 65.08%, 

(фиг. 56),  

 

Фиг. 55. Разпределение при българите по пол 

а на германците – 21 мъже – 70% и 9 жени – 30%.   (фиг. 56). 

 

 

Фиг. 56.  Разпределение при германцитее по пол 

По местоживеене – 62%  от анкетираните българи живеят в градовете – 98.41% и само 1 

от анкетираните живее на село. Всички анкетирани германци живеят в градовете – 100% 

(фиг. 57). 



 

 

 Фиг. 57. Разпределение при българите по местоживеене 

Според годините на практикуване сред българите най-голям е относителния дял с трудов 

стаж над 25 години – 54.92% (35), на второ място се нареждат с трудов стаж от 5-15 

години – 27.46% (17) и на трето място с 17.62% (11) трудов стаж от 15-25 години (фиг. 

58). 

 

Фиг. 58. Разпределение при българите според годините на практикуване 

Сред германската група анкетирани най-голям е относителния дял с трудов стаж над 25 

години – 50% (15), следват с 42,7% (13) трудов стаж от 5-15 г. и от 15-25 г – 7.30% (2) 

(фиг. 59). 

 

Фиг. 59.  Разпределение при германцците според годините на практикуване 

 



Според притежаваната специалност при българите имат такава 38.10% (24) и нямат 

специалност 61.90% ,  

 

Фиг. 60.  Разпределение при българите според притежаваната специалност 

а сред германската група – 63.33% (19) имат специалност и 36.67% (11) - няма такава 

(фиг. 61, фиг. 62). 

 

Фиг. 61. Разпределение при германците според притежаваната специалност 

Според това дали анкетираните протезират върху импланти редовно анкетираните 

отговарят – 12.70% (8), понякога – 28.57% (18) и не практикуват – 58.73% (37), 

 

Фиг. 62.  Разпределение при българите според това 

дали протезират върху импланти 

а при германците редовно практикуват 43.33% (13), понякога – 46.67% (14) и не 

практикуват – 10% (3) (фиг. 63, 64). 

 



 

Фиг. 63. Разпределение при германците според това 

дали протезират върху импланти 

Според  предпочитаната отпечатъчна техника в имплантологията 28.57% (18) от 

българите посочват – затворена лъжица, 23.80% (15)  отворена лъжица и 47.63% (30) - 

друга техника (фиг. 65).  

 

Фиг. 64.  Разпределение при българите според предпочитаната отпечатъчна техника 

При германците 66.67% (20) предпочитат отпечатъчната техника с отворена лъжица, 

16.67 (5) техниката със затворена лъжица и само 16.66% (5) друга техника (фиг. 65а). 

 

Фиг. 64а. Разпределение при германците според предпочитаната отпечатъчна 

техника 

Разпределението на анкетираните според използвания отпечатъчен материал е както 

следва: за българите на първо място по предпочитание са А-силиконите – 41.27% (26), 

на второ място Ц-силиконите 31.75% (20) и на трето място полиетерите – 26.98% (17) 

(фиг. 65). 



 

Фиг. 65. Разпределение при българите според използвания отпечатъчен материал 

При германците в 70% (21) най-използвани са полиетерите и при 30% (9) А-силиконите 

(фиг. 66). 

 

 

Фиг. 65а. Разпределение при германците според използвания отпечатъчен материал 

Според техниката, която прилагат при неуспоредност между имплантите 67.62% (43) от 

българите използват отворена лъжица, 17.94% (11) - затворена лъжица и само 14.44% (9) 

друга техника (фиг. 67).  

 

Фиг. 66. Разпределение при българите  според техниката, която прилагат при 

неуспоредност между имплантите 

 

41%

32%

27%

А-силикони Ц-силикони

Полиетери



При германците 80% (24) използват отпечатъчната техника с отворена лъжица и само 

20% (6)  друга техника (фиг. 68). 

 

 

Фиг. 67. Разпределение при германците  според техниката, която прилагат при 

неуспоредност между имплантите 

Според използването на интраорален скенер за снемане на цифров отпечатък – 50%  

(46) от българите не го използват, 33% (14) са го ползвали и 17%  (3) – понякога (фиг. 

69) 

 

Фиг. 68. Разпределение при българите  според използването на интраорален скенер за 

снемане на цифров отпечатък  

 

Интраорален скенер ползват 73% (15) от германците, докато 22% (10) от тях не го 

използват, а 5% (5) понякога (фиг. 96). 

 



Фиг. 69.  Разпределение при германците според използването на интраорален скенер 

за снемане на цифров отпечатък  

Българите предпочитат цифровия отпечатък в 34.92% (22) и считат, че е с предимства 

пред традиционните, докато 65.08% (41) от тях нямат мнение (фиг. 71).  

 

Фиг. 70.  Разпределение при българите според това дали предпочитат цифров 

отпечатък  

 

При германците цифровият отпечатък се предпочита при 90% (27) (фиг. 72) . 

 

 

Фиг. 71.  Разпределение при германците според това дали предпочитат цифров 

отпечатък  

По-голяма част от българите и германците биха закупили интраорален скенер на 

приблизителна цена 50 000 евро. 

 

 

 

 



 

 Резултати и обсъждане по Задача № 2 

Разработване на експериментален изходен модел представящ КВВ4 (мастер 

модел), върху който ще се извършат експерименталните проучвания за 

сравняването на точността. 

Стандартизиране на изходния модел посредством сканиране с лабораторен 

скенер и превръщане в цифров вид, който ще служи за сравняване (мастер модел). 

В литературата се срещат няколко варианти на основни мастер модели според 

КВВ4 върху които се провеждани изследвания на точността на едни или други 

отпечатъчни методи (90). Едни автори провеждат изследване върху импланти на 

пластмасови модели, други автори използват гипсови модели и много малко автори 

предпочитат метални модели, по точно метални блокчета.  Някои подобни изследвания 

са направени и върху напечатени модели на специален 3Д принтер. 

В достъпната литература не бяха намерени данни за разпределяне на имплантите по 

КВВ4 15-11-21-25 върху метален модел под различен наклон.  

Изследването върху метален модел беше предпочетено защото по време на изследването 

не съществува опасност от каквито и да било обемни или линейни промени, което би 

било възможно при гипсовите или пластмасовите модели.  

При активно завинтване на имплантите в металният модел съществува опасност от 

увреждане на външната геометрия на импланта, която се състои от хексагон и конус. При 

такова увреждане точното пасване на супраконструкциите би било не възможно и това 

би се отразило на крайните резултати от изследването. 

Ето защо беше предпочетено пасивното поставяне на имплантите в ложе, което е по-

широко от диаметъра на импланта.  

Разположението на имплантите в областта на вторите премолари и резците беше 

направено с цел увеличаване на разтоянието между дисталните и предните импланти,  и 

с това да се определи влиянието му върхуточноста на сравняваните отпечатъчни 

техники. 



От друга страна беше предпочетено различното пространствено расположение на 

имплантите с цел да се оцени дали има разлика в точността на различните отпечатъчни 

техники. 

Предните импланти бяха под наклон от 90 º спрямо оклузалната равнина, докато 

дисталните импланти сключваха с нея ъгъл от 30 и 17 º. Това са ъглите, под които би 

могли да се поставят имплантите по КВВ4 и след това със съответнитв мултиюнити да 

бъдат  нивелирани в устата (фиг. 73). 

 

 

Фиг. 72. Трите различни наклона на поставяне на импланти, за които съществуват 

съответствени мултиюнити 

 

Фиг. 73. Сертифициран протокол на Champions имплантите по КВВ4 

 

За да се имитира състояние подобно на устната кухина, алвеоаларният гребен 

беше изработен от розова пластмаса с анатомични тубери, папила и палатинални гънки. 

Това дава и допълнителна обемна геометрия на работната постановка, което прави 

обекта годен за сканиране с интраорален скенер. В противен случай същият модел от към 

страната на гребена е плосък и това затруднява или прави невъзможно скенирането. 



Друг фактор, който е важен за скенирането е самата повърхност на модела. 

Първоначално модела беше гладък и блестящ, което би влошило процеса на скениране, 

тъй като повърхността има ролята на огледало и информацията, която накрайника  на 

скенера приема като възвратна информация е не точна. 

За подобряване на тази ситуация, моделът беше пясокоструен с фин пясък с 

размер 50 µm, което превърна повърхността в матова и леко неравна (фиг. 75).  

 

Фиг. 75. Изглед на повърхноста на модела след обработването с пясъкоструен апарат 

Върху модела бяха поставени СИТ които са характерни с особена  форма на 

цилиндър и с плоска повърхност по цялата дължина.  

Плоската повърхност при поставянето винаги беше ориентирана към 

вестибуларно. Прикрепването стана със специална отверка  и динамометричен ключ със 

сила от 15 Нютона.  

Избрахме лабораторен скенер за скениране на мастер модела и превръщането му 

в дигитален вид. Критерият за избор на скенера беше да бъде по възможност от най-ново 

поколение и точността да е максимално висока.  

За тази цел избрахме лабораторния скенер Medit T710. Скенера притежава 

система с 4 камери с по 5 мегапискела общо 20 мегапиксела, което гарантира отсъствие 

на така наречените слепи зони даже след еднократно скениране. Точността на скениране 

по данните на производителя съставлява 4 µm (ISO 12836). Времето на скениране на цяла 

зъбна редица съставлява 8 секунди.  

Сканираенто на един модел е за 20 секунди без нужда от допълнително скениране. 

До началото на скенирането беше проведено калиброване на скенера.  

Изходният цифров модел беше съхранен под формата на stl. формат, който беше 

архивиран на електронен носител.  



 

Резултати и обсъждане по Задача № 3 

Снемане на 40 конвенционални отпечатъца от МА техниката с отворена (20) 

и затворена лъжица (20) и отпечатъчен материал полиетер, тяхното отливане и 

получаване на гипсови модели. Скениране на конвенционалните  гипсови модели с 

лабораторен скенер и трансформиране на данните в цифров вид (20 скена със 

отворена лъжица и 20 скена със затворена лъжица). 

Сканиране на ММ с интраорален скенер (20 скана) 

Двете отпечатъчни техники, както с отворена, така и със затворена лъжица бяха 

изпълнени с индивидуални лъжици, които бяха напечатени с 3Д принтер.  

За конструиране на индивидуалните лъжици бяха направени два скена на мастер 

модела. Един скен с отпечатъчни трансфери за отворена лъжица и един скен с 

отпечатъчни трансфери за затворена лъжица.  

Двата скена бяха импортирани в програматата за конструкция на индивидуални 

лъжици Sheraeasy-base (Sheradigital Software, Lemförde, Germany)  

Конструкцията и изготвянето на лъжиците трябваше да отговаря на два важни 

критерия: 

- Първо лъжицата трябва да притежава стопове, с които при всяко вземане на 

отпечатък тя ще е в едно и също положение и ще остава по действието на натиска винаги 

стабилна.  

За тази цел при поставянето на пластмасовият алвеоларен гребен върху мастер 

модела бяха осигурени четири малки повърхности по вестибуларната част на модела по 

точно върху ъглите на модела. Върху небцето като ограничител беше използван 

металният праг. По този начин бяха стандартизирани всички отпечатъчни лъжици (фиг. 

76).  



 

Фиг. 76. Стопове върху модела 

 

 

Фиг. 77. Стопове върху лъжицата 

- Втория критерий, на който трябва да отговарят лъжиците е да осигурят 

достатъчна дебелина и равномерно разпределяне на отпечатъчният материал.  

За тази цел при програмната конструкция на лъжиците беше оставено растояние 

от 4 мм по цялата повърхност на лъжицата освен стоповете и вътрешният кант.  

След напечатването на лъжиците и тяхното почистване, те бяха допълнително 

полимеризирани за 15 мин в апарат с ултравиолетова светлина и вакуум (фиг. 78). 



 

Фиг. 78. Апарат за светлинна полимеризация и вакум 

За обективизиране и стандартизиране на проучването, поставянето на 

отпечатъчните трансфери при откритата техника и тяхното им фиксиране, стана с 

помощта на едно единственно ключе 1,8 Short (Schlusselkurz, Champions, Flonheim, 

Germany), което беше използвано за завинтване и развиване на всичките винтови 

елементи по време на изследването. За достигане на определена завинтваща сила беше 

използван един и същ динамометричен ключ.  

Има литературни данни, че при използването на различни дължини на отвертки, 

силата на затягане на винтчето може да се променя. Същото важи и за динамометричните 

ключове. 

При техниката със затворена лъжица, фиксирането на носачите върху имплантите 

беше със сила от 15 Нютона и всичките четири адаптари останаха фиксирани по време 

на снемането на 20 отпечатъка.  

Времето на смесване на отпечатъчният материал беше стандартизирано като 

работното време. Средно то съставляваше 90 секунди, което включваше запълване на 

специалната спринцовка с полиетер, неговото нанасяне около всеки трансфер, запълване 

на отпечатъчната лъжица и нейното поставяне върху модела. След 5 минути лъжицата 

беше изваждaна, като посоката на снемане беше от пред назад т.е от мезиално към 

дистално. 

Отпечатъците не се промиваха и не се дезинфицираха тъй като не бяха в котакт с 

биологична среда.  



Всичките отпечатъци бяха снети в един ден и съхранени в специален термобокс. 

По време на снемането на отпечатъците, стаята беше темперирана до 23 º и 35 процента 

влажност.  

Литературните данни показват, че консистенцията и еластифицирането на 

отпечатъчният материал полиетер пряко зависи от температурата на околната среда. 

Поставянето на лабораторните аналози стана непосредствено преди отливането. 

 

Фиг. 79. Контрол на температурата в помещението 

След 12 часа всичките отпечатъци бяха отлети в един ден. Преди отливането   

 

Фиг. 80. Срез на затворена лъжица 

 

 



 

Фиг. 81. Срез на отворена лъжица 

 

Резултати и обсъждане по Задача № 4. 

Внасяне на цифровите данни от интраоралният и от лабораторният скенери 

в специална разработена програма за 2Д/3Д анализ на обекти и CAD проекти. 

Определяне на параметрите за сравняване:  

- отклонение на всеки имплант по трите оси на модела; 

- междуимплантното разстоание; 

- Сагиталният ъгъл на всеки имплат; 

Внасяне на данните в таблици и статистическо обработване на данните.  

За нуждите на изследването и за проверка на хипотезите за равенство между 

повече от две средни е използван дисперсионният анализ (One Way Anova). Различията 

се приемат за статистически значими, когато превишават критична стойност на u за 

α=0.05. 

Първа група сравнителна оценка на разположението на всеки имплант по 

осите x, y, z  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 11 (х) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 11, по отношение на оста х, беше 

установено, че с най-голяма стойност на отклонение е при ЗЛ с -31,71 µm, a най-малка 

при ОЛ с - 6.67 µm. Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни 

техники е -232,17 µm, а най-максималната е 145,61 µm, при ЗЛ (табл. 1). 



От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 11 по 

отношение на оста х в µm, не се открива статистически значима разлика (F=1.106; 

p>0.05) (табл. 2 и диаграма 1) 

Диаграма 1.  Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 11 (х) 

 

 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), не се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 11 по отношение на оста х.  

При съпоставка на средните стойности на  ИОС с другите две групи отпечатъчни 

техники, не се открива статистически значима разлика между тях, ОЛ (Р>0,05) и ЗЛ 

(Р>0,05). Този резултат се потвърждава и при съпоставка на средните стойности на ЗЛ с 

ИОС (Р>0,05) и ОЛ (Р>0,05). 

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 11 (y) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 11, по отношение на оста y, се оказа, 

че най-голямо е отклонението при техниката със ЗЛ (67,48µm), a най-малко при 

отпечатъците с ОЛ (29,02 µm). Най-минималната стойност на отклонение за трите 

отпечатъчни техники е -201,08 µm, а най-максималната е 266,34 µm, при ЗЛ  (табл. 3). 

 



От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнението на трите 

изследвани групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на 

имплант 11 по отношение на оста y в µm, не се открива статистически значима разлика 

(F=1,398; p>0.05).(табл. 4 и диаграма 2) 

Диаграма 2. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 11 (y) 

 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), не се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 11 по отношение на оста y.  

При съпоставка на средните стойности на  ИОС с другите две групи отпечатъчни 

техники, се открива отсъствие на статистически значима разлика между тях, ОЛ (Р>0,05) 

и ЗЛ (Р>0,05). Този резултат се потвърждава и при съпоставка на средните стойности на 

ЗЛ с ИОС (Р>0,05) и ОЛ (Р>0,05). 

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 11 (z) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 11, по отношение на оста z, се 

установява, че най-голямо е отклонението при отпечатъците със ЗЛ (49,68µm), a най-

малко е при ОЛ (5,83 µm). Най-минималната стойност на отклонение за трите 

отпечатъчни техники  е 150,39 µm, а най-максималната е 189,99 µm, при ЗЛ.  (табл. 5). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите 

изследвани групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на 



имплант 11 по отношение на оста z в µm, се открива статистически значима разлика 

(F=3,873; p<0.01) (табл. 6 и диаграма 3) 

Диаграма 3. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 11 (z) 

 

 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се установява статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 11 по отношение на оста z.  

При съпоставка на средните стойности на на отпечатъците снети с техниката на ЗЛ 

спрямо другите две групи отпечатъчни техники, се открива, наличие на статистически 

значима разлика между тях, ИОС (Р<0,05) и ОЛ (Р<0,01).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 15 (x) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15 по отношение на оста x, 

отбелязваме, че най-голямо е отклонението при ЗЛ с -89,99 µm, a най-малка при ОЛ с -

24,31 µm. Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники e -

440,20µm при ЗЛ , а най-максималната е 56,38 µm, при ОЛ  (табл. 7). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите 

изследвани групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на 

имплант 15 по отношение на оста x в µm, се открива статистически значима разлика 

(F=3,389; p<0.001) (табл. 8 и диаграма 4). 

Диаграма 4. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 15 (х) 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15 по отношение на оста x.  

При съпоставка на средните стойности на  ОЛ спрямодругите две групи 

отпечатъчни техники, се открива,наличие на статистически значимаразлика между 

тях,ИОС (Р<0,05) и ЗЛ (Р<0,05).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 15 (y) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15, по отношение на оста y, 

отбелязваме, че с най-голяма стойност е отклонението при ЗЛ с -96,01 µm, a с най-малка 

при ОЛ с -27,00 µm. Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни 

техники е -368,14 µm, а най-максималната е 121,20 µm, при ЗЛ  (табл. 9). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15 по 

отношение на оста y в µm, се открива статистически значима разлика (F=5,983; 

p<0.05).(табл. 10 и диаграма. 5). 

Диаграма 5. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 15 (y) 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистически значима разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15 по отношение на оста y.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се установява, наличие на статистически значима разлика между 

тях, ИОС (Р<0,01) и ОЛ (Р<0,01).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 15 (z) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15, по отношение на оста z, се 

установява, че най-голямо е отклонението при ЗЛ с 33,43 µm, a най-малко при ИОС с 

11,67 µm. Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -

220,64 µm, а най-максималната е 245,90 µm, при ЗЛ  (табл. 11). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15 по 

отношение на оста z в µm, не се открива статистически значима разлика (F=0,978; 

p>0.05). (табл. 12 и диаграма. 6). 

Диаграма 6. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 15 (z) 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hos: Multiple comparisons – 

LSD), не се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 15 по отношение на оста z.  

При съпоставка на средните стойности на  ИОС с другите две групи отпечатъчни 

техники, не се открива статистически значима разлика между тях, ОЛ (Р>0,05) и ЗЛ 

(Р>0,05). Този резултат се потвърждава и при съпоставка на средните стойности на ЗЛ с 

ИОС (Р>0,05) и ОЛ (Р>0,05). 

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 21 (x) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21, по отношение на оста х, 

отбелязваме, че най-голямо е отклонението при ЗЛ с 145,22 µm, a най-малко при ОЛ с -

1,29 µm. Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -

167,11 µm, а най-максималната е 462,25 µm, при ЗЛ  (табл. 13). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21 по 

отношение на оста x в µm, се открива статистически значима разлика (F=13,613; p<0.01) 

(табл. 14 и диаграма. 7). 

Диаграма 7. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 21 (x) 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21 по отношение на оста х.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива статистически значима разлика между тях, ИОС 

(Р<0,001) и ОЛ (Р<0,001).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 21 (y) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, 

ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21, по отношение на оста y, беше установено най-

голямо отклонение при ЗЛ с 131,84 µm, a най-малко при ОЛ с 2,20 µm. Най-минималната 

стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -115,27µm, а най-максималната 

е 395,92 µm, при ЗЛ  (табл. 15). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности(Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21 по 

отношение на оста y в µm, се открива статистически значима разлика (F=12,696; 

p<0.001).(табл.16 и диаграма. 8). 

Диаграма 8. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 21 (y) 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21 по отношение на оста y.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива статистически значима разлика между тях, ИОС 

(Р<0,01) и ОЛ (Р<0,001).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 21 (z) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21, по отношение на оста z, се установи, че с 

най-голяма стойност е отклонението при ЗЛ с -45,43µm, a най-малка при ОЛ с 10,32 µm. 

Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -551,17µm, а 

най-максималната е 202,05 µm, при ЗЛ  (табл. 17). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21 по 

отношение на оста z в µm, се открива статистически значима разлика 

(F=2,381;p<0.05).(табл. 18 и диаграма. 9). 

Диаграма 9. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 21 (z) 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 21 по отношение на оста z.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се установява статистически значима разлика с ИОС (Р<0,05).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 25 (x) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25, по отношение на оста х, беше отчетено 

най-голямо отклонение при ЗЛ с 144,31 µm, a най-малко при ОЛ с 40,00 µm. Най-

минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -35,99 µm, а най-

максималната е 450,51 µm, при ЗЛ  (табл. 19). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25 по 

отношение на оста x в µm, се открива статистически значима разлика 

(F=8,607;p<0.001).(табл.20 и диаграма. 19). 

Диаграма 10. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 25 (x) 

 



Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25 по отношение на оста x.  

При съпоставка на средните стойности на  ОЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива наличие на статистически значима разлика между 

тях,ИОС (Р<0,05) и ЗЛ (Р<0,001).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 25 (y) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25, по отношение на оста y, беше установено, 

че с най-голяма стойност е отклонение при ЗЛ с 53,02 µm, a с най-малка при ИОС с -8,03 

µm. Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -189,39 

µm, а най-максималната е 412,38 µm, при ЗЛ  (табл.21). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25 по 

отношение на оста y в µm, се открива статистически значима разлика 

(F=3,762;p<0.05).(табл.22и диаграма 11). 

Диаграма 11. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 25 (y) 

 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25 по отношение на оста y.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива наличие на статистически значима разликамежду 

тях, ИОС (Р<0,05) и ОЛ (Р<0,05).  



Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо имплант 25 (z) 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25, по отношение на оста z, отбелязахме, че с 

най-голяма стойност е отклонението при ЗЛ с -217,72 µm, a с най-малка при ИОС с -3,49 

µm. Най-минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -1371,87 

µm, а най-максималната е 293,18 µm, при ЗЛ  (табл. 23). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25 по 

отношение на оста z в µm, се открива статистически значима разлика 

(F=4,687;p<0.05).(табл. 24 и диаграма 12). 

Диаграма 12. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ, спрямо ИМ 25 (z) 

 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разположение на имплант 25 по отношение на z оста.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива наличие на статистически значима разлика между 

тях, ИОС (Р<0,05) и ОЛ (Р<0,01).  

Втора група сравнение на между имплантното разстояние 

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо разстоянието на ИМ 11 и 21 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 11 и 21, установихме най-голямо 

отклонение при ЗЛ с 189,31 µm, a най-малко при ОЛ с 0,79 µm. Най-минималната 



стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -82,21 µm, а най-максималната 

е 699,73 µm, при ЗЛ  (табл. 25). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 11 и 

21, се открива статистически значима разлика (F=16,969;p<0.01).(табл. 26 и диаграма 

13). 

Диаграма 13.  Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ по отношение на 

разстоянието на ИМ 11 и 21 

 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 11 и 21.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива наличие на статистически значима разлика между 

тях, ИОС (Р<0,001) и ОЛ (Р<0,001).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо разстоянието на ИМ 11 и 25 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 11 и 25, отбелязваме, че най-голямо е 

отклонение е при ЗЛ с 162,80 µm, a най-малко при ОЛ с 66,89 µm. Най-минималната 

стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -138,38 µm, а най-максималната 

е 425,78 µm, при ЗЛ  (табл. 27). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 



групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 11 и 

25, се открива статистически значима разлика (F=5,098;p<0.001).(табл. 28 и 

диаграма. 14). 

Диаграма 14. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ и разстоянието на 

ИМ 11 и 25 

 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 11 и 25.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямодругите две групи 

отпечатъчни техники, се открива статистически значима разлика с ОЛ (Р<0,01).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо разстоянието на ИМ 15 и 11 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, 

ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 15 и 11, отбелязваме най-голямо отклонение 

при ЗЛ с 172,83 µm, a най-малко при ОЛ с 58,62 µm. Най-минималната стойност на 

отклонение за трите отпечатъчни техники е -331,24 µm, а най-максималната е 490,87 µm, 

при ЗЛ  (табл. 29). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 15 и 

11, се открива статистически значима разлика (F=5,497; p<0.01).(табл, 30 и диаграма 

15). 

Диаграма 15. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ и разстоянието на 

ИМ 15 и 11 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Pos Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 15 и 11.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива наличие на статистически значима разлика между тях, 

ИОС (Р<0,05) и ОЛ (Р<0,01).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо разстоянието на ИМ 15 и 21 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 15 и 21, отбелязваме, че с най-голяма 

стойност на отклонение е при ЗЛ с 316,67 µm, a най-малка при ОЛ с 37,02 µm. Най-

минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -30,64 µm, а най-

максималната е 960,11 µm, при ЗЛ  (табл. 31). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности(Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстояниетомежду имплант 15 и 

21, се установява статистически значима разлика (F=16,219;p<0.001).(табл. 32 и 

диаграма 16). 

Диаграма 16. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ и разстоянието на 

ИМ 15 и 21 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистически значима разлика между изследваните групи 

отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 15 и 21.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива статистически значимаразлика между тях, ИОС 

(Р<0,001) и ОЛ (Р<0,001).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо разстоянието на ИМ 15 и 25 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, 

ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 15 и 25, отбелязваме, че (с най-голяма стойност 

на) най-голямо е отклонението при ЗЛ с 257,04 µm, a най-малко при ОЛ с 37,02 µm. Най-

минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -42,01 µm, при ОЛ, 

а най-максималната е 722,12 µm, при ЗЛ  (табл. 33). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстояниетомежду имплант 15 и 

25, се установява статистически значима разлика (F=11,376; p<0.001). (табл. 34 и 

диаграма 17). 

Диаграма 17. Сравнение на средните стойности на ИОС, ОЛ, ЗЛ и разстоянието на 

ИМ 15 и 25 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiplecomparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 15 и 25.  

При съпоставка на средните стойности на  ОЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се установява наличие на статистически значима разлика между 

тях, ИОС (Р<0,01) и ЗЛ (Р<0,001).  

Сравнение на отпечатъчните техники, спрямо разстоянието на ИМ 21 и 25 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 21 и 25, отбелязваме, че с най-голяма 

стойност на отклонение е при ИОС с 89,76 µm, a с най-малка при ОЛ с 42,15 µm. Най-

минималната стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -270,28 µm, а най-

максималната е 421,65 µm, при ЗЛ  (табл. 35). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстояниетомежду имплант 21 и 

25, не се открива статистически значима разлика (F=0,902;p>0.05). (табл. 36 и 

диаграма 18). 

Диаграма 18. Сравняване на средните стойности на разстоянието между ИМ 21 и 25  

при трите отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), не се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ), спрямо разстоянието между имплант 21 и 25.  

При съпоставка на средните стойности на  ИОС с другите две групи отпечатъчни 

техники, се открива отсъствие на статистически значима разлика между тях, ОЛ 

(Р>0,05) и ЗЛ (Р>0,05). Този резултат се потвърждава и при съпоставка на средните 

стойности на ЗЛ с ИОС (Р>0,05) и ОЛ (Р>0,05). 

Трета група сравнение на yz наклона на имплантите 

Сравнение на отпечатъчните техники и наклон на имплант 11 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 11, спрямо оста yz, отбелязваме, че с най-голяма стойност 

на отклонение е ЗЛ с 0,88°, a най-малка при ОЛ с 0,25°. Най-минималната стойност на 

отклонение за трите отпечатъчни техники е -0,60°, а най-максималната е 2,34°, при ЗЛ 

(табл. 37).  

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 11, спрямо оста yz, се 

открива статистически значима разлика (F=9,546;p<0.001). (табл. 38 и диаграма. 19). 

Диаграма 19. Сравнение на средните стойности на наклон на имплант 11 при 

отпечатъчните техники ИОС, ОЛ и ЗЛ 

 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 11, спрямо оста yz.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се установява) наличие на статистически значима разлика 

между тях, ИОС (Р<0,05) и ОЛ (Р<0,001).  

Сравнение на отпечатъчните техники и наклон на имплант 15 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, 

ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 15, спрямо оста yz, отбелязваме, че с най-голяма стойност 

на отклонение е ЗЛ с 0,36°µm, a с най-малка при ОЛ с 0,05°µm. Най-минималната 

стойност на отклонение за трите отпечатъчни техники е -0,84° µm, а най-максималната е 

2,11° µm, при ЗЛ (табл. 39). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности(Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 15, спрямо оста yz, се 

открива статистически значима разлика (F=2,387;p<0.05).(табл. 40 и диаграмa 20). 

Диаграма 20. Сравнение на средните стойности на наклон на имплант 15 при 

отпечатъчните техники ИОС, ОЛ и ЗЛ 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни 

техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 15, спрямо оста yz.  

При съпоставка на средните стойности на  ЗЛ спрямодругите две групи 

отпечатъчни техники, се открива статистически значима разлика с ОЛ (Р<0,05).  

Сравнение на отпечатъчните техники и наклон на имплант 21 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, 

ЗЛ) и наклон на имплант 21, спрямо оста yz, отбелязваме, че с най-голяма стойност на 

отклонение е ЗЛ с 1,07°µm, a с най-малка е ОЛ с 0,07°µm. Най-минималната стойност на 

отклонение за трите отпечатъчни техники е -0,38° µm, а най-максималната е 2,50° µm, 

при ЗЛ (табл. 41). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 21, спрямо оста yz, се 

открива статистически значима разлика (F=17,093;p<0.001).(табл. 42 и диаграма 21) 

Диаграма 21. Сравнение на средните стойности на наклон на имплант 21 при 

отпечатъчните техники ИОС, ОЛ и ЗЛ 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), се открива статистическа разлика между изследваните групи отпечатъчни техники 

(ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 21, спрямо yz оста.  

При съпоставка на средните стойности на  ИОС спрямо другите две групи 

отпечатъчни техники, се открива статистически значима разлика между тях, ОЛ (Р<0,05) 

и ЗЛ (Р<0,01). Също така се открива разлика и между ОЛ и ЗЛ (Р<0,001). 

Сравнение на отпечатъчните техники и наклон на имплант 25 

При сравнението на средните стойности на трите групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, 

ЗЛ) и наклон на имплант 25, спрямо оста yz, с, че с най-голяма стойност на отклонение е 

ЗЛ с -0,25°µm, a най-малка при ОЛ с 0,05°µm. Най-минималната стойност на отклонение 

за трите отпечатъчни техники е -2,36° µm, а най-максималната е 1,20° µm, при ЗЛ (табл. 

43). 

От извършеният дисперсионен анализ (One Way Anova) и теста за неравномерно 

разпределение на средните стойности (Welch's t-test), при сравнение на трите изследвани 

групи отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 25, спрямо оста yz, не 

се открива (не е налична) статистически значима разлика (F=2,064;p>0.05).(табл. 44 

и диаграма. 22). 

Диаграма 22. Сравнение на средните стойности на наклон на имплант 25 при 

отпечатъчните техники ИОС, ОЛ и ЗЛ 

 



 

Посредством анализът за множествено сравнение (Post Hoc: Multiple comparisons – 

LSD), не се открива статистическа разлика между трите изследвани групи 

отпечатъчни техники (ИОС, ОЛ, ЗЛ) и наклон на имплант 25, спрямо оста yz. 

При съпоставка на средните стойности на  ИОС с другите две групи отпечатъчни 

техники, се открива отсъствието на статистически значима разлика между тях, ОЛ 

(Р>0,05) и ЗЛ (Р>0,05). Този резултат се потвърждава и при съпоставка на средните 

стойности на ЗЛ с ИОС (Р>0,05) и ОЛ (Р>0,05). 

Табл. Средните отклонения в микрометри по отношение на трите оси 

 x y z 

 15 11 21 25 15 11 21 25 15 11 21 25 

ИОС 
-

83,41 
-9,18 2,97 96,22 

-

35,00 
40,57 34,10 -8,03 11,67 15,06 19,28 -3,49 

ОЛ 
-

24,31 
-6,67 -1,29 40,00 

-

27,00 
29,02 2,20 

-

20,28 
12,95 5,83 10,32 12,05 

ЗЛ 
-

84,99 

-

31,71 
145,22 144,31 

-

96,01 
67,48 131,84 53,02 33,43 49,68 

-

45,43 

-

217,72 

 

Табл. Средните отклонения в микрометри по отношение на междуимплантното 

разстояние  

 

 Р 15-11 Р 11-21 Р 21-25 Р 15-25 Р 15-21 Р 11-25 

ИОС 94,18 10,90 89,76 181,99 105,35 113,44 

ОЛ 58,62 0,79 42,15 64,66 37,02 66,89 



ЗЛ 172,83 189,31 76,99 257,04 316,67 162,80 

 

Табл. Средните отклонения в градуси по отношение на наклона на имплантите  

 

 H 15 H 11 H 21 H 25 

ИОС 0,14º 0,52º 0,45º 0,09º 

ОЛ 0,05º 0,25º 0,07º 0,05º 

ЗЛ 0,36º 0,88º 1,07º -0,25º 

 

Табл…. Осредняване на времето и снимките при ИОС 
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Заключение  

Поставената цел в дисертационния труд, да се направи сравнителна оценка на 

точността на конвенционалните и дигиталните отпечатъци при концепцията “All on four” 

посредством in vitro изследване, е изпълнена и в резултат на това могат да се направят 

следните заключения 

По първа задача беще направено анкетно проучване относно отпечатъчните 

техники, методи и материали при протезирането върху импланти. Резултатите получени 

от тази задача дават възможност да се направят следните заключения: 

1.  Не всички от анкетираните български и германски ЛДМ протезират върху 

импланти. По-голям е процента на германците в сравнение с българите, коити 

протезират върху импланти; 

2. Българските ЛДМ претпочитат повече затворената лъжица за снеманане на 

отпечатък от импланти, докато германските ЛДМ затворената лъжица; 

3. Полиетерът като отпечатъчен материал е повече предпочитан от германските 

ЛДМ, докато българските ЛДМ предпочитат силиконите; 

4. При клинична ситуация с наклонени импланти, българските ЛДМ предпочитат 

затворена лъжица, докато германските ЛДМ отворената лъжица; 

5. Българските ЛДМ предпочитат ползването на конвенционалната отпечатъчна 

техника докато германските стоматолози са склонни повече към дигиталната 

отпечатъчна техника; 

6. По-голям е процентът на германските ЛДМ, които биха закупили интраорален 

скенер в сравнение с българските ЛДМ. 

По втората задача беше разработена моделна постановка на КВВ4, която беше 

максимално приближена към една реална интраорална ситуация. Разработената моделна 

постановка беше посредством скениране превърната в дигитален вид. Според 

получените резултати могат да се направят следните заключения: 

1. Металният ММ като работна постановка е най подходящ за изследване на 

точността на различните отпечатъчни техники тъй като с времето не се променя; 



2. Пасивно поставените импланти съхраняват първоначалната си вътрешна и 

външна геометрия без да са претърпели механични деформации по време на поставянето; 

3. Съществува технична възможност за имитиране на КВВ4 екстраорално върху 

постановъчен модел, което максимално приближава ситуацията към тази в устата;  

4. Имплантите по КВВ4 могат да бъдат теоретично поставени под различни 

възможни ъгли в модела, но има смисъл да бъдат поставени  под 17, 30 или 90 градуса, 

тъй като съществуват съответни мултиюнити, които могат да бъдат използвани 

пълоценно; 

5. Поставянето на искуствена гингива подобрява скенирането на модела и 

приближава ситуацията до тази в устата;  

6. Гладката и блестяща повърност влошава качеството на скениране. Възниква 

така нареченият огледален ефект. За качествено сканиране добре е повърноста да бъде 

матова, което се постига с пясокоструене;  

7. Скенирането с лабораторен скенер с висока разрешителна способност и висока 

точност, може да превърне (материалният) физическият модел и поставените върху него 

импланти по КВВ4 в виртуален, който да послужи като основен модел за сравняване без 

значими нарушения в точността; 

По третата задача бяха разработени два вида индивидуални лъжици и снети 40 

отпечатъка по две общо известни и распространени отпечатъчни техники. Бяха отлети 

40 модели и  превърнати в дигитален вид. По тази задача могат да се констатира 

следното: 

1. За снемане на конвенционален отпечатък по КВВ4, първият избор пада на 

индивидуална пластмасова лъжица напечатъна на 3Д принтер, независимо по коя 

техника ще се снема отпечатък. Виртуално конструираната лъжица се съхранява в 

електронен архив и при необходимост от повтаряне на отпечатъка, може бързо и лесно 

повторно да се напечати; 

2. Лъжицата при КВВ4 може да се конструира по такъв начин, че да осигурява 

равномерен слой на отпечатъчният материал по цялото протезно поле с помощта на 

ограничителни стопове, които ще осигурят равномерна дебеленина на материала и 

същевремено ще стабилизират лъжицата по вертикално направление;  



3. При снемането на конвенционлни отпечатъци при КВВ4 където дисталните 

импланти са наклонени, изваждането на лъжицата трябва да става в сагитална посока - 

от предните към задните импланти. По такъв начин вероятноста да се изместят 

дисталните отпечатъчни трансфери или да се деформира отпечатъка в тази област е 

минимален; 

4. При имплантите с вътрешно конусно съединение, използвани при КВВ4, 

завинтването на отпечатъчните трансфери трябва да става с една и съща сила за всеки 

трансфер; 

5. Поставянето на лабораторните аналози върху трансферите, т.е тяхното 

съпоставяне, ежелателно да се прави отклинициста, тъй като в също време той може да 

я оцени стабилността на трансферите в отпечатъка и неговата годност за по нататъшна 

работа; 

6. При снемането на отпечатък трябва се контролира околната температура и 

влажност, тъй като тези фактори могат да повлияят върху свойствата на материала; 

5. След включването на лабораторните аналози в отпечатъка, съществува 

възможност за шиниране на същите с помощта на пасивно поставен пластмасов скелет, 

който да обхваща всичките аналози. Неговото прикрепяне може да стане с помощта на 

самополимеризираща пластмаса. Такъв скелет е най-добре да бъде индивидуално 

конструиран и напечатен;  

6. При скенирането с интраорален скенер при КВВ4 важат следните правила: 

- желтелно е да се калибрира интраоралният скенер преди скенирането; 

- посокота на скениране трябва да се съобрази с препоръките на 

производителя на скенера особено при пълно обеззъбяване (КВВ4); 

- да се избягва хаотичното преместване на скенера по протезното поле; 

- да се премахнат допълнителните източници на светлина, които падат 

върху протезното поле; 

- броят на 3Д снимките е желателно да не надхвърля определената граница, 

която е установена в софтуера.  

 



По четвърта задача всичките скенирани модели под формата на stl. формат бяха  

импортирани в специална измервателна програма GOM Inspect Suite 2020. Сравнтелните 

оценки бяха групирани в три групи. След анализа на получените резултати могат да се 

интерпретират следните констатации: 

1. Съществува разлика между дигиталната и конвенционалата отпечатъчна 

техника при КВВ4 по трите от нас изследвани параметри и направления; 

2. Най-малки отклонения показва конвенционалната отпечатъчна техника с 

отворена лъжица, след което е дигитаната техника,- а най големи отклонения се срещат 

при техниката с затворена лъжица; 

3. Отклоненията в наклона (ъгъла) на имплантите не зависи от наклона на 

поставеният имплант 

Изводи 

 

1. Съществува значителна разлика между ЛДМ в България и Германия в подхода 

към протезиране върху импланти. Голяма част от ЛДМ в България не протезират върху 

импланти. От практикуващите по-голяма част претпочитат снемането на отпечатък с 

силикони, докато ЛДМ в Германия предпочитат полиетерите;  

2. Дигиталното снемане на отпечатъци в България е много малко разспространено 

и много малко ЛДМ са готови да си купят интраорален скенер. При ЛДМ в Германия, 

тенденцията за закупване на скенер е голяма,  съответствено и използването на 

интраоралните скенери е по-широко разпространено;  

3. За сравнителна отценка на точността на конвенционалните и дигиталните 

отпечатъци подходяща е КВВ4, тъй като налице е нестандартна ситуация с различен 

наклон на дисталните импланти и различно междуимплантно разстояние; 

4. При изготвяне на подходящ постановъчен модел от метал и пасивно поставяне 

на имплантите по КВВ4, може да се имитира ситуация подобна на тази в устата с някои 

малки различия;  

5. Изготвянето на отворени или затворени индивидуални лъжици със стопове по 

метода на принтиране, пести отпечатъчен материал и осигурява стабилно прилягане на 

лъжицата въру протезното поле; 



6. При дистално наклонени импланти, посоката на изваждането на лъжицата 

оказва влияние върху точността дисталните импланти; 

7. Шинирането на лабораторните аналози преди отливането на отпечатъка създава 

компактен  и стабилен скелет, който ще противостои на преместването на аналозите по 

време на отливането на модела. 

8. Снемането на конвенционален отпечатък с полиетери при КВВ4 осигурява 

стабилно и недеждно фиксиране на отпечатъчните трансфери. Средното време за 

снемане на такъв отпечатък заема 6,5 мин. заедно с изваждане на лъжицата; 

9. Снемането на дигитален отпечатък при КВВ4 става сравнително бързо и лесно. 

Средното време за снемане на дигитален отпечатък заема 2,22 мин. и средно 2281 3Д 

снимки; 

10. Средно изчислено за снемане на 40 отпечатъка по КВВ4 нужни са 2 картуши 

полиетер, които средно струват 205 Евро, два флакона адхезив за лъжици, които общо 

струват 36 евро и 40 смесителни канюли които струват 54 евро. Средната цена на един 

традиционен отпечатък е 7,5 Евро; 

11. Отпечатъкът със затворена лъжица и полиетер при КВВ4 е по не-точен спрямо 

дигиталният отпечатък и следва да се избягва; 

12. Отпечатъка с отворена лъжица и полиетер при КВВ4 показва по всичките 

критерии на изследване най-голяма точност; 

13. Няма статистически значима разлика между отпечатъка с отворена лъжица и 

полиетер, и дигиталният отпечатък с Триос3.  

14. При използване на дигиталната отпечатъчна техника най-голямо отклонение 

има в трансферзалната плоскост (х)  на дисталните наклонени импланти и при имплант 

21 в сагиталната равнина (у). Следователно разстоянието между имплант 15 и 25 е също 

с значимо статистично отклонение; 

 

 

 

 



Приноси 

Приноси с актуален характер 

 

1. За първи път в България се проведе анкетно проучване сред ЛДМ относно 

протезиране върху импланти и използване за тази цел отпечатъчни материали. В също 

време паралелно беше проведено анкетно проучване сред ЛДМ в Германия. Беше 

установена значителна разлика, която най вероятно се дължи на икономичното 

състояние и дефицит на знания сред ЛДМ в България; 

2. За първи път у нас  се създава ин витро модел по КВВ4 върху който се сравнява 

точността на дигигиталните и конвенционалните отпечатъчни техники; 

3. За първи път се провежда изследване, при което се сравнява точността на 

дигиталните и конвенционалните отпечатъци по КВВ4 от три аспекта (в пространството, 

междуимплантното разстояние и наклон); 

 

Приноси с потвърдителен характер 

 

1. Потвърждава се твърдението, че използването на дигиталната отпечатъчна 

техника при КВВ4 има място и точността и не отстъпва значително от конвенционалната 

отпечатъчна техника с малки исключения; 

2. Доказа се твърдението, че сагиталниаят наклон на имплантите при КВВ4 не 

оказва влияние на точността на дигиталните и конвенционалните отпечатъци, 

независимо дали се работи с отворена или затворена отпечатъчна лъжица; 

3. Доказа се че дигиталната отпечатъчна техниката и конвенционалната техника с 

отворена лъжица са по-точни от отпечатъчната техника с затворена лъжица;  

4. Доказа се, че не съществува статистически значима разлика между дигиталната 

и конвенционалната техника с отворена лъжица; 

 

 



Приноси с научно приложен характер 

 

1. Доказва се че конвенционалният отпечатъчен метод с отворена лъжица и 

полиетер дава превъзходни резултати; 

2. Доказва се че дигиталният отпечатъчен метод при КВВ4 е точен, бърз и 

практичен метод и няма статистически значима разлика от конвенционалният 

отпечатъчен метод с отворена лъжица и полиетер; 

3. Предполага се, че новото поколение на Триос скенера ще разполага с по-голяма 

точност и ще е първо средство на избор при КВВ4; 

 

Публикации и участия свързани с дисертационния труд 

 

Пълнотекстови публикации: 

1. Александров, Г., Хр. Кисов. Проблемы традиционной техники снятия слепков при 

концепции все на четырех. Актуалные шопросы современной стоматологии к 110-

летию со дня рождения профессора В. Ю. Курляндского, 05. Декабря 2018, с. 60-63  

2. Александров, Г., Х.Т. Юнг. Протетичнo лечение на горна напълно обезъбена челюст 

с неснемаема конструкция по концепцията all-on-4. СДК-НУС, 2018; 4(1), с. 48-52 

3. Aleksandrov, G. Champions (R)Evolution-Implantat. Dentale Implantologie und 

Paradontologie, 2021; 6(8), s. 67-72 

4. Aleksandrov, G. Komplexe chirurgisch-prothetische Rehabilitation im Ober- und 

Unterkiefer mithilfe implantatgestützter Teleskopkonstruktionen Analog-digitales 

Verfahren. ZZI, 2022 ................. (статията е приета за печат)  Q4 

Участия:  

1. Александров, Г., Хр. Кисов. Проблемы традиционной техники снятия слепков 

при концепции все на четырех. Актуалные шопросы современной стоматологии 

к 110-летию со дня рождения профессора В. Ю. Курляндского, литературный 

обзор.  Москва, Русия. 05. Декабря 2018, (устна презентация ) 



2. Александров, Г. Използване на екстрахираните зъби като автогенен 

костозаместващ материал в имплантологията при концепцията ,,all-on-4‘‘, XIX 

конгрес на БАЕС и III конгрес на БНСД, София, България. 21 април 2018, (устна 

презентация) 

3. Aleksandrov, G. Prothetische Konzepte in der Implantologie. 7. VIP-ZM-Kongress 

Champions, Flonheim, Deutschland. 18. September 2021, (устна презентация) 

 

 


