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„АКО В ЕДНО НЕЩО Е ЗАМЕСЕНА ЖЕНА, ЗНАМ, ЧЕ ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ДОБРЕ. 

СЪВЪРШЕНО ЯСНО МИ Е, ЧЕ ЖЕНИТЕ ПРАВЯТ СВЕТА.“

ГАБРИЕЛ ГАРСИЯ МАРКЕС

БРОЙ ПО ВРЕМЕ 
НА ПАНДЕМИЯ
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ВСИЧКО, КОЕТО 
ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА 

LITE DENTISTRY
автор: д-р Christian Coachman 



L
ite Dentistry* е лесно, бър-

зо и икономически изгод-

но решение за възстано-

вителната и естетич-

ната дентална медицина, кое-

то клиницистите могат мно-

го ефективно и без губене на 

време да внедрят в ежедневна-

та си практика. Разработен с 

интуитивен дизайн, този соф-

туер обединява две процеду-

ри: лечение с Invisalign® и дирек-

тен бондинг, като ги предлага 

в една ефикасна комбинация.

Защо вие и вашите паци-
енти ще се влюбите в Lite 
Dentistry?

Вярвам, че това е най-лесни-
ят подход за преместване и въз-
становяване на зъбите при не-
усложнени случаи. Според моя 
опит приблизително една тре-
та от случаите за естетич-
на корекция налагат комбина-
ция от преместване на зъбите 
и възстановителна работа, за 
да се постигне желаната краси-
ва усмивка. Така че, ако имате 
пациенти, при които е необхо-
димо преподреждане на зъбите, 
е много вероятно да е нужна и 
възстановителна терапия, как-
то и обратното. Обединявайки 
в едно „лесните премествания“ 
и „лесните възстановявания“, 
зъболекарят може да предложи 
едно цялостно решение на паци-
ентите си.   

Lite Dentistry означава, че вие 
се обръщате към пациенти, 
които не инвестират в разкра-
сяването на усмивката си, за-
щото смятат, че възстанови-
телната терапия е скъпа, бо-
лезнена, сложна и времеемка. 
Не само вашите пациенти ще 
се влюбят в крайния резултат 
на това високопредвидимо реше-
ние, но и за вас ще е по-лесно да 
продадете услугата и да онагле-
дите какво ще получат пациен-
тите ви, ако инвестират в ус-
мивката си. 

Защо зъболекарите се нуж-
даят от Lite Dentistry? 

От всички възможни дово-
ди защо се нуждаете от Lite 
Dentistry във вашата практи-
ка, това, че е технология, коя-
то овладява и манипулира с пре-
цизни процедури, и маркетинго-
вият ефект на Lite Dentistry са 
двете най-силни и привлекател-
ни предимства. Но какво е тол-
кова специално в технологията, 
използвана при Lite Dentistry? 

1. НЕСРАВНИМА ТЕХНОЛОГИЯ
Ключът към успеха на Lite

Dentistry е употребата на 
Invisalign® – водещата система 

в световен мащаб за лечение с 
алайнери. Lite Dentistry използва 
Invisalign Go като предпочитан 
метод за подреждане на зъбите, 
като целият процес отнема до 
20 седмици. 

Планирането, поръчването и 
доставката на Invisalign Go са 
много лесни. Това е чудесна нови-
на както за пациентите, така 
и за клиницистите, които са 
притиснати от времето, поне-
же целият лечебен процес е бърз 
и лесен от началото до края. За 
вас като практикуващ лекар по 
дентална медицина това озна-
чава, че можете да предложите 
на пациентите си по-изгодна, 
пестяща време и комфортна ес-
тетична възстановителна ус-
луга, от която ще спечелите и 
вие, и вашите пациенти.     

Друго важно предимство на 
Lite Dentistry е прилагането на 
изкуствен интелект в Invisalign 
Go, понеже използването на из-
куствен интелект при създава-
нето на Invisalign® усмивки озна-
чава, че зъбите биват подрежда-
ни по най-прецизния възможен 
начин. Това създава увереност 
у клинициста, че ще предоста-
ви точно тази усмивка, която 
е обещал, тъй като резултати-
те винаги са предвидими. 

2. ЛЕКОТАТА И ПРЕЦИЗНОСТ-
ТА НА DSD DIRECT 

DSD Direct е частта от Lite 
Dentistry, отговорна за директ-
ните композитни възстановя-
вания. За разлика от останали-
те програми за директен бон-
динг, DSD Direct дава възмож-
ност на зъболекарите с мини-
мални усилия да създават ес-
тествено изглеждащи възста-
новявания, използвайки основ-
ните принципи на дизайна на 
натуралната усмивка.

DSD Direct не изисква някак-
ви специални умения от стра-
на на зъболекаря, понеже теч-
ният композит се прилага по-
средством матрица, което га-
рантира максимален комфорт 
за пациента и прецизност на 
изпълнение. Във фазата на пла-
ниране се прави дигитален ди-
зайн на усмивката, използвай-
ки 3D технологии, водени от ли-
цевите характеристики и дава-
щи естествено изглеждащ кра-
ен резултат в хармония с лице-
вите пропорции и черти.  

Благодарение на Lite Dentistry 
можем да възстановим и пре-
местим зъби с изключително 
съвпадение на първоначалната 
дигитална 3D симулация и фи-
налния резултат. Пациентите 
се доверяват на целия процес по-

ради предвидимостта на резул-
татите и получават рехаби-
литирана усмивка при възмож-
но най-кратък престой в каби-
нета.  

3. СРЕДСТВО ЗА МАРКЕТИНГ
Един от най-големите плю-

сове на Lite Dentistry е неговата 
сила като маркетингов инстру-
мент. Lite Dentistry е лесен на-
чин клиницистите да комбини-
рат Invisalign и директния бон-
динг в един удобен за асимилира-
не и атрактивен процес. Много 
пациенти се обръщат към вас 
с искане само за подреждане на 
зъбите или само за възстано-
вителна терапия, докато с Lite 
Dentistry те ще искат да инвес-
тират в две процедури, за да по-
стигнат оптимално красива ус-
мивка. Но кои точно са доводи-
те, които ще убедят и моти-
вират пациентите да изберат 
Lite Dentistry?  

*Lite Dentistry е най-новата лечебна възможност, разработена от Digital Smile Design в партньорство
със световния лидер в лечението с алайнери – Align Technology.

  За автора: 

Комбинирайки своите 
професионални умения и 
опит и техническите постиже-
ния, Christian Coachman е пионер в 
сферата на дигиталния дизайн на 
усмивката и през 2010 г. основа-
ва компанията Digital Smile Design 
(DSD). След основаването й хиля-
ди зъболекари по целия свят са 
посетили DSD курсове и практи-
чески обучения, каквито напри-
мер предлага известната програ-
ма DSD Residency. 

Той е разработил познатите 
в цял свят концепции като Digital 
Smile Design, Pink Hybrid Implant 
Restoration, Digital Planning Center, 
Emotional Dentistry, Interdisciplinary 
Treatment Simulation и Digital Smile 
Donator. Редовно се консулти-
ра с производители в дентал-
ния бранш, като това му пома-
га да разработва нови продукти, 
да включи концепции и маркетин-
гови стратегии; пример за това 
е Facially Driven Digital Orthodontic 
Workflow, създаден в партньор-
ство с Invisalign, Align Technology.

Christian Coachman изнася лек-
ции и е публикуван автор в мно-
жество международни издания 
по теми като естетична и ди-
гитална дентална медицина, ден-
тална фотография, орална реха-
билитация, керамични възстано-
вявания, имплантология, комуни-
кационни стратегии и дентален 
маркетинг. 

Посетете 
www.digitalsmiledesign.com.

БОНУС СЪДЪРЖАНИЕ: 
LITE DENTISTRY ПО ВРЕМЕ 

НА 2019 GNYDM

Създателят и главен из-
пълнителен директор на 
DSD Christian Coachman и 
ключовият лидер на мне-
ние за DSD д-р Karla Soto пред-
ставиха концепцията на 
Lite Dentistry по време на 
2019 Greater New York Dental 
Meeting и направиха демон-
страция на живо с пациент. 
Ако искате да гледате запис 
на презентацията, кликне-
те тук: http://bit.ly/2Sg6PQg.

Много пациенти вярват, че 
естетичните възстановител-
ни терапии са болезнени и скъ-
поструващи. Lite Dentistry дава 
възможност на зъболекаря да 
разчупи тези схващания и да 
предложи комфортно лечение, 
което е по джоба на много по-го-
ляма част от населението.  

За разлика от перманентни-
те фасети, Lite Dentistry предла-
га решение, което е финансово 
постижимо за по-широк набор 
от хора. Често е предпочита-
но от млади пациенти, които 
искат по-икономично и по-мал-
ко инвазивно естетично реше-
ние. Lite Dentistry предлага лече-
ние, което е неинвазивно; това 
от своя страна улеснява и уско-
рява работата на клинициста, 
което редуцира и цената.  

При някои случаи може да се 
наложи зъболекарят да извър-
ши елонгация на клинична коро-
на или гингивектомия, за да се 

постигне желаният вид на ус-
мивката, но обикновено е мно-
го по-минимално инвазивно, ко-
гато преди това зъбите са били 
подредени с Invisalign Gо. Макар 
композитните възстановява-
ния да издържат не повече от 
3–5 години, това е една отлич-
на възможност за пациентите 
да изпробват новата си усмивка 
и може да ги мотивира да инвес-
тират в по-дълготрайно реше-
ние в бъдеще.   

Как Lite Dentistry използва 
предимствата на DSDApp?

Приложението DSDApp, кое-
то създава симулация на усмив-
ката, е отлично средство, да-
ващо възможност да планира-
те лечението с Lite Dentistry с 
изключителна точност. Пре-
димствата на DSDApp за Lite 
Dentistry са следните:

  Избор на случаи 
Преди да започнете лечение-

то, DSDApp ви помага да иден-
тифицирате кои ваши пациен-
ти са подходящи за лечение с 
Lite Dentistry.

  Комуникация с пациента
 Възможността да покажем 

на пациента какъв ще бъде фи-
налният вид на усмивката е из-
ключително мотивиращ фак-
тор, гарантиращ одобрението 
и удовлетвореността на паци-
ента. Наличието на визуализа-
ция на финалния резултат, пре-
ди да е започнало лечението, ви 
позволява да покажете как се ще 
трансформира видът на паци-
ента и ви дава увереност и спо-
койствие, че ще предоставите 
точно това, което сте обеща-
ли първоначално. 

  Техническо планиране 
Подпомогнати от по-добрия 

технически контрол над пла-
нирането, лекарите по дентал-
на медицина като вас са окриле-
ни и способни да станат по-до-
бри търговци и да мотивират 
пациентите си да инвестират 
в своето лечение, като процен-
тът на успеваемост е значи-
телно завишен.  

Как да започна? 
Ако искате да научите всич-

ко необходимо за нашето Lite 
Dentistry решение, можете да за-
пазите вашето място в един от 
интензивните DSD Residency 
Lite Dentistry курсове от следния 
линк: http://bit.ly/3brsI6R.

НЯКОЛКО БЪРЗИ ФАКТА ЗА 
LITE DENTISTRY

  Удобна и лесна комбинация 
между лечение с Invisalign® и ди-
ректен бондинг.

  Прецизно планирани лече-
ния, даващи предвидими резул-
тати.

  Естетична възстанови-
телна терапия на разумни 
цени, достъпна за по-широка ау-
дитория.

  Леснопродаваемо решение 
за естетичната дентална ме-
дицина.

  Не са необходими специални 
клинични умения. 

Бележка: Благодарности на 
д-р Karla Soto за снимковия ма-
териал.

Пациентът смята, че 
ЕСТЕТИЧНАТА 

ДЕНТАЛНА 
МЕДИЦИНА е:

Скъпа

Времеемка

Сложна

Болезнена

LITE DENTISTRY е:

Изгоден

Бърз

Лесен

Комфортен
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