


Финес дент ЕООД е създадена през 2003 г. В работата си ние залагаме на иновация и

технологическо усъвършенстване. Целта ни е да създаваме висококачествен и

дълготраен краен продукт, който удовлетворява пациента.

В зъботехническата лаборатория работи висококвалифициран екип от

зъботехници сертифицирани от водещи производители в денталния бранш.

Ние преодоляваме и най-големите предизвикателства в зъбопротезирането

благодарение на опита и себеусъвършенстването ни. Fines Dent е модерна и

иновативна зъботехническа лаборатория, която внедри в работата си система от

затворен кръг - съвкупност от дигитализирани машини за изпиляване на дентални

материали от най-високо немско качество, с точност 0,02мм. Чрез тази система

Fines Dent създаде свои бранд продукти .

Внедрената система гарантира премиум качество за всеки обработван елемент -

здрав, безопасен и биологично поносим.





За да постигнем максимална ефективност,

залагаме на иновация и технологическо

усъвършенстване и така създаваме

висококачествен и дълготраен краен продукт,

който удовлетворява клиента.

Преодоляваме и най-големите предизвикателства в

зъбопротезирането благодарение на опита и

себеусъвършенстването ни.



Fines Dent - обособени три отдела:

• отдел протези;

• отдел метална работа;

• отдел керамика;



Използваме продукти на водещи световни компании.



В началото на 2015 г. лабораторията внедри

последно поколение апаратура, с която слагаме

край на традиционното бавно и

изморително изработване на скъпи

дентални конструкции.

С този нов подход на работа ние премахваме и най-големия бич

в зъботехниката – счупването на мостовете от лят метал.



Чрез внедряването на съвременната

технология:

 създаваме висококачествени и здрави

продукти;

 помагаме на стоматолозите да разраснат

своите практики;

 правим достъпни качествените продукти

за пациентите.



CAD/CAM решения за стоматолози и

пациенти, които искат по-доброто!



В зъботехническа лаборатория Fines Dent

се изработват всички видове подвижни и

неподвижни зъбни конструкции.



С CAD/CAM технологията Fines Dent изработва следните 

конструкции: 

Наноматериали

 корони;

 мостове до два липсващи зъба между носителите;

 фасети; 

 инлеи, онлеи, овърлеи;

 индивидуални абатмени.

Цирконий 

 изцяло от цирконий (фулконтур);

 изцяло покрит с керамика;

 индивидуални абатмени;

 инлеи, онлеи, овърлеи;

 пинлеи;

 фасети;

Литиево дисиликатни

 корони;

 мостове ( до 3 члена);

 фасети;

 инлеи, онлеи, овърлеи.

Фрезован метален скелет



Fines Dent внедри в работата си система от затворен кръг -

съвкупност от дигитализирани машини за изпиляване на дентални

материали от най-високо немско качество, с точност 0,02мм. Чрез

тази система Fines Dent създаде свои бранд продукти



Продуктите с фрезован метален скелет - FREZCoCr и

продуктите цирконий - ZERMAX слагат край на

съмнителните метали в металокерамичните конструции(скъсани

мостове, пробити корони), използването на цирконий с неясен

произход и сглобените нискокачествени безметални реставрации.



Fines Dent  издава на всеки пациент гаранционен сертификат 

за качество на продукта. 



Фрезован метален скелет - нов стандарт в 

денталното лечение

Съчетаването най-иновативната дентална технология с консервативен

подход към лечението, осигурява качествени, красиви и трайни

реставрации.



• преодолява проблемът със скритите шупли при летия

метален скелет.

• без възможност за скъсване или усукване.

• позволява правилното нанасяне и оформяне на последващ

керамичен слой.

БЕЗУПРЕЧНА КОНСТРУКЦИЯ

са анатомични, естетични и надеждни 

денталните конструкции. Те слагат край на лошо оформените 

или безформени корони. 

Фрезован метален скелет - нов стандарт в денталното лечение



 край на скъсаните мостове

 конструкции без шупли и всмуквания

Съществуват различни метали за фрезоване. Себестойността на

едно фрезовано кепе се определя от вида на CoCr и фирмата

производител.

При се използва метал от най-високо качество

в Европа. За всеки използван материал в изработването на

конструкция фрезован метал, лабораторията издава сертификат.



Цирконият – здрава естетика
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 Якост на огъване 

≈ 1000-1200 мра 

 Якост на натиск 

≈1200 мра

 Якост на 

фрактуриране ≈ 

7-10 К

 КТР ≈ 11х10–6

 Твърдост по 

Викерс 1200 
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 Опалов ефект

 Не съдържа метал
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 Щади меките 

тъкани

 Не предизвиква 

корозия

 Не предизвиква 

„татуиране“ на 

венеца

 По-дълга 

преживяемост на 

зъбите



монолитна циркониева корона

Най-добрата комбинация от устойчивост и естетика.

е монолитна циркониева корона, заместваща 

метални (шарп) и бленд консрукции.



монолитна циркониева корона

Най-добрата комбинация от устойчивост и естетика.

Индикации: 

 изключително подходяща за задни и ниски зъби с малко място

 минимална дебелина, оптимална здравина

 щадящо минимално изпиляване

 задоволителен естетичен ефект.

 Няма наслагване на различни материали

 Липсва отлепяне на отделни слоеве както при металокерамиката

 Не се напуква

 Не изисква обработване на прилежащите зъби

 Практически нечуплива

 Цвят максимално близък до естествения цвят на зъбите



НОВО ПОКОЛЕНИЕ ЕСТЕТИКА

Денталната естетика се изразява в 

прозрачността, опаловият ефект и 

флуресценцията и цвета на зъбната 

конструкция. 

За да бъде една зъбна корона естетична тя трябва в максимална степен да се 

доближава до естествения цвят на прилежащите зъби. 

За силно видимите зони, в които се изисква висока естетика, BLEND

цирконият е препоръчителното решение, за тези места, защото 

комбинира нечуплива основа, покрита с високоестетична керамика. 

блендиран цирконий



НОВО ПОКОЛЕНИЕ ЕСТЕТИКА

Индикации 

 изключително подходяща за горни фронтални зъби

 минимално лингвално изпиляване

 висок естетичен ефект

е по-добрата конструкция, с много добра естетика.

блендиран цирконий



ПЕРФЕКТНИЯТ ИЗБОР

цирконий покрит с керамика

Изключително добра естетика с перфектен цвят, без посиняване 

на венеца.



ПЕРФЕКТНИЯТ ИЗБОР

цирконий покрит с керамика

Естетични и естествени реставрации с висока светлопропускливост, липса 

на нежелан синиьо-сив метален цвят около венеца и ниска 

топлопроводимост. Търси се красотата и естествената форма на зъбната 

конструкция.

е с доказана якост и съвършена естетика, 

абсолютно прецизните зъбни конструкции са 

перфектният избор за зъбни коронки и мостове.



ПЕРФЕКТНИЯТ ИЗБОР

цирконий покрит с керамика

Индикации 

 изключително подходяща за фронтални зъби, премолари и 

молари

 изпиляване като за метало керамика

 висок естетичен ефект



БЪДЕЩЕТО НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

хибридна керамика

Нанокомпозитът се състои от два материала, които включват материал 

матрица и наночастици. Материалът матрица е биосъвместим полимер, 

метал или керамика. Нанокомпозитите имат възможност да репродуцират 

механичните свойства на естествената кост чрез добавяне на 

наночастици.



БЪДЕЩЕТО НА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

хибридна керамика

Особено подходящи дентални конструкции за надимплантно протезиране.

впечатлява със здравина, оптимален блясък и ниска 

степен на натрупване на плака. 

Индикации - до 7 години

 за всички зъби, изключително леки с ефект 

амортисьор

 възможност за индивидуално оцветяване

 до два липсващи зъба между носителите

 висок естетичен ефект



Литиево дисиликатната керамика показва, че

естетиката и здравината се комбинират успешно в

съвременната дентална медицина, а резултатът е - здрави,

функционални и естетични зъбни възстановявания.

Литиево дисиликатът е уникален материал с микроструктура от взаимно заключващи

се игловидни кристали. Създава здрави конструкции, които са високоустойчиви на

счупване. Литиево дисиликатът е с якост на огъване - 400 Мра (2.5 пъти по-висока от

тази на останалите прескерамики). Той притежава отлични оптични свойства, сходни с

естествената зъбна структура и изключителна способност за пресоване в много тънки

слоеве, а това дава възможност зъботехника да изработва минимално инвазивни

възстановки, като ултра тънки корони и фасети (до 0.3 mm) с отлични показатели за

естетика здравина.

Основните предимства на литиево дисиликатни конструкции са: липса на тъмни 

оцветявания в областта на венците, висока устойчивост на счупване, киселинно 

устойчивост/не потъмняват/, минимално инвазивен препарационен дизайн.



Tizian Cut 5.2 не само се отличава с висока скорост и прецизност в работата, но е и в

състояние да обработва най-трудните до сега материали - циркониеви оксиди и

метал. Tizian Cut 5.2 има голям брой фрези и набор от фрезови борчета и системен

софтуер, което позволява на материалите да бъдат точно позиционирани, а бързината

и гъвкавостта в извършването на операциите водят до изключително голяма

продуктивност.

Фрезованите метални конструкции в

зъботехническа лаборатория„Финес

Дент“ ЕООД се изработват от най-

висок клас машина за фрезоване на

напълно профилирана корона.

Лабораторията е първата в България 

инвестирала в такава машина.



Tizian Cut 5.2 фрезова машина

Tizian Cut 5.2 фрезова:

 титаний;

 неблагородни метали;

 цирконий;

 акрилна пластмаса за временни

конструкции и шини;

 стъклена керамика;

 литиев дисиликат;

 восък;

 композити;

 циркониево подсилени композити;

 термопластична пластмаса;

 акцетантна пластмаса;



Tizian Cut 5 Smart Работи всички видове материали с унифицирания

размер 98 мм в диаметър. Фрезова:

Восък

Пластмаси

Цирконий

Peek-блокове

твърд хром-кобалт

Керамичните конструкции в зъботехническа лаборатория

„Финес Дент“ ЕООД се изработват от най-висок клас

машина Tizian Cut 5 Smart за на напълно профилирана

корона.

Лабораторията е първата в Област Бургас, инвестирала в 

предоставянето на най-новите технологии в полза на 

стоматолозите и техните пациенти.

От възможностите на CAD/CAM технологията на Финес Дент се 

възползват и стоматолози от области Ямбол, Сливен, Плевен и др.  





ОЧАКВАЙТЕ НОВИТЕ ДЕНТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ  -

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ ИЗЦЯЛО ПО CAD/CAM 

ТЕХНОЛОГИЯ.



Подвижно протезиране
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• акрилни - тотални

• акрилни – частични

• акрилни - частични с 
лят бюгел
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• eластични:
• Bio Dentalplast-частични

• Bio-cristal - за кемени и частични 
протези

• Bioplast - за тотални и частични 
протези (възможност за избор на цвят-
бял или розов)



Подвижно протезиране

Чрез акрилните/плакови/ протези най-лесно се компенсира 

загубата на дъвкателната функция и възстановяване на 

естетичния външен вид на челюстта.

Изработените акрилни протези от зъботехническа

лаборатория Финес Дент са от система акрилна пластмаса

Meliodent /със съдържание на предимно органични

пигменти/ на един от водещите производители на

стоматологични технологии в света - Heraeus Kulzer.

Крайния резултат – красиви, изключителни гладки и удобни

протези, идеално полирани за отлична хигиена на устната

кухина.

Акрилни протези



Подвижно протезиране

Съвременната зъботехнически лаборатории трябва да

преосмислят избора на материали при денталните реставрации

и да се стремят, да предложат на пациента висококачествени

материали, щадящи здравето му. .

Зъботехническа лаборатория Fines Dent, на базата на високо качествени

продукти, оптимални за употреби при пациенти с алергии, създаде няколко вида

естетични и стабилни протези.

Комбинирането на материали с много добра биопоносимост, в едно с естетика и

функционалност даде оптималното решение при подвижното протезиране.

Био протезите на Зъботехническа лаборатория Финес Дент са изработени от техно

полимери, без остатъчен мономер. Тяхната висока кристална структура притежава

отлични механични свойства. Така се създават конструкции, с изключителна

здравина, но и висока степен на еластичност и с невероятна възпроизвеждане на

всички детайли, дори и най-деликатните - задържащи куки с цвета на зъбите.

Еластични протези



Подвижно протезиране
Еластични протези

Една възможност да се решават и най-

заплетените клинични ситуации, без 

някакъв риск за пациента!



Подвижно протезиране
Еластични протези

„Bio Dentalplast” съчетава в едно предимствата на всички 

съществуващи досега протези:

• eластичността на “Valplast” протезите;

• здравината и еластичността на моделно-лятите, скелетирани 

протези;

• добрата полировка на обикновените плакови протези.

Изработени от материал ново поколение термопластични пластмаси, каквито са “Valplast” и

Уникално елегантни и леки протези.

други, при които недостатъците(лоша полировка и трудност при пилене и обработка) са 

премахнати.



Подвижно протезиране
Еластични протези

Продукт с изключително 

естетични свойства,  за фини и 

деликатни пациенти.



Подвижно протезиране
Еластични протези

Тези микро протези са прекрасен продукт с изключителни естетични свойства,  

за фини и деликатни пациенти, изправени пред дилемата: „Да ми изпилят ли 

съседните зъби за мост или не?“



Подвижно протезиране
Еластични протези

Еластични и нечупливи, протезите 

Bioplast се изработват в нюанс на 

розово, който е максимално близък до 

естествения цвят на венеца. Протезите 

Bioplast могат да бъдат и безцветни.



Подвижно протезиране
Еластични протези

• здрави и комфортни;

• с намалена костна резорбция /по твърда от “Nylon”, 

което възприпятства нежалани движения при дъвчене/;

• без оцветяване;

• дълготрайни – а не временна каквито са другите 

еластични протези;

• без метални куки;

• незабележими с високи естетични свойства;

• изключително точни;

• нечупливи при нормална експлоатация;

• без остатъчен мономер;

• с намелен риск от алергични реакции;

• с отлична полировка като при акрилова протеза;



Подвижно протезиране
Еластични протези

Протезите Bioplast от Fines Dent са много подходящи за 

тотално протезиране.

• Да се изработи тотална протеза, която е практически 

нечуплива, но за дълготрайна употреба, беше нечувано до този 

момент. Протезите Bioplast от Fines Dent са именно такива.

Биологично поносимите протези Bioplast са 

идеалното решение за пациенти с частично или 

тотално обеззъбяване. Подходящи за изработване 

както на тотални, така и на частични протези.



Стъклено-опорна система ZX-27

 Уникална дентална опорна система с 

лесно прилепващ и задържащ се към 

лигавицата на челюстта материал.

 Стъклени опори заместват липсващите 

опорни зъби на пациента.

 Не налага хирургическа намеса. 

 за избелване

 за бруксизъм

 терапевтични

Шини



ОЧАКВАЙТЕ НОВИТЕ ДЕНТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ  -

ПОДВИЖНО ПРОТЕЗИРАНЕ ИЗЦЯЛО ПО CAD/CAM 

ТЕХНОЛОГИЯ.


