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Практически курс в три нива
ЛАМБА И ШЕВОВЕ В ОБЛАСТТА НА
МУКО-ГИНГИВАЛНАТА ХИРУРГИЯ
Първо ниво - 2 февруари 2019, София, бул. Сливница 164А, Patricia Academy
10 ôåâðóàðè 2018 - Ñîôèÿ,
áóë. Ñëèâíèöà 164À - PATRICIA ACADEMY

9.30 – 10.00 - Регистрация

10.00 – 17.00
1. Оздравителни процеси след хирургично лечение
- фактори от които зависи оздравителния процес
- механизми на оздравителния процес
- регенеративен потенциал на тъканите
- растежни фактори
- модулиране на оздравителния процес - средства
- видове оздравителен процес
2. Шевен материал - обзор
-критерии за подбор на:
- избор на игла: технологични и търговски характеристики
- избор на конец: технологични и търговски характеристики
3. Видове инструменти - подбор и подготовка за микрохирургична техника.Критерии за подбор на инструменти.
- подбор на пинцети
- подбор на ножици

Лектор: д-р Георги Манев

- подбор на иглодържатели
4. Основни възли при хирургичните шевове
5. Основни макрохирургични шевове
6. Видове ламба в мукогингивалната хирургия
- критерии при оформянето на ламбо
- основни принципи при оформянето на ламбо
7. Основни грешки и усложнения при работа с меки
тъкани.
Практическа работа:
Различни шевове на модели-макрохирургична техника
Практически упражнения върху свински глави оформяне на ламба в пълна дебелина, частична
дебелина, шевове с различен шевен материал.

Второ ниво - ПРАКТИЧЕСКИ КУРС, МИКРОХИРУРГИЯ, МИКРОХИРУРГИЧЕН ПОДХОД В ПАРОДОНТАЛНАТА
ХИРУРГИЯ - 3 февруари 2019, София, бул. Сливница 164А, Patricia Academy
09.00 – 17.00 ч
I. Анатомия
1. Анатомия на пародонтални структури
2. Анатомия17
наôåâðóàðè
периимплантни
структури
2018 - Ñîôèÿ,
3. Сравнение между пародонтални и периимплантни
структури.
4. Биологична ширина
- около зъби
- около импланти
5. Спазване принципите на биологичното пространство
при лечение с протетични възстановявания около
естествени зъби и около импланти.
6. Видове гингивален биотип и значението му при
избор на
протетично лечение около зъби и импланти.
Практическа работа:
Определяне степента на естетичен риск.
Планиране на протетичната платформа на импланти в
зависимост от мекотъканните условия.
II. Подготовка за микрохирургичен подход

1. Системи за увеличение
- увеличителни очила
- микроскоп
Сравнение между увеличителни очила и микроскопи
2. Микрохирургичен инструментариум
3. Шевен материал
III.Вземане на гингивален автотрансплантат в пълна
дебелина, съединителнотъканен автотрансплантат
1. Анатомия на донорното място
2. Разрези
3. Шев на донорното място
4. Усложнения
IV. Оздравителен процес
Практическа работа
Упражнение върху кофердам под увеличение
Упражнение върху патладжан
Упражнение върху свински глави
V. Дискусия

Трето ниво - ПРАКТИЧЕСКИ КУРС, МИКРОХИРУРГИЧЕН ПОДХОД В ПАРОДОНТАЛНАТА ХИРУРГИЯ
8 март 2019 София, бул. Сливница 164А, Patricia Academy
I. Подготовка на пациента за пародонтално лечение
и лечение с импланти.
II. Микрохирургичен подход при GTR
III. Материали използвани при провеждането на
GTR и GBR
IV. Оценка на лечението с регенеративен подход.

V. Мениджмънт на меки тъкани около импланти
VІ. Дискусия
Брой участници - 15
Такса участие за едно ниво – 600 лв без ДДС
При участие в трите нива таксата е 1500 лв.
За информация и записване: 0887408331 – Забел Бедикян

Практически курс

СЪВРЕМЕННИ КЛИНИЧНИ ПОДХОДИ
ПРИ ДИРЕКТНИТЕ И ИНДИРЕКТНИ
АДХЕЗИВНО – СВЪРЗАНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
8 февруари 2019, гр. Шумен, х-л Шумен
10 ôåâðóàðè 2018 - Ñîôèÿ,
áóë. Ñëèâíèöà 164À - PATRICIA ACADEMY

14.00 - 18.00 ч
Лектор: д-р Галя Вълчева
- Какви са последните тенденции при композиционните материали и адхезивните системи?
- Как бихме могли да спестим клинично време без това да се отрази негативно на крайния резултат от работата ни?
- Помагат ли ни обемно – заместващите композиционни материали в това отношение и как?
- Избрахте ли си матрична система, с помощта, на която да превърнете втори клас възстановявания в детска игра?
Отговорите на всички тези въпроси очаквайте на 8 февруари 2019 в Шумен.

Такса участие – 100 лв. без ДДС
За информация и записване – 0887 408331 Забел Бедикян
ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
TЕХНОЛОГИЯ НА ГЛАС-ФИБРОВЛАКНАТА В СТОМАТОЛОГИЯТА
10 февруари 2019, Варна, Хотел Голдън Тюлип, бул. Христо Ботев 3А

Лектор: д-р Радослав Аспарухов

Такса участие – 80 лв. без ДДС.
За информация и записване:
Депо Патриция:
0876418763 - Анна Стоева
GC България (офис Варна):
0888 095 662 - Гергана Радулова

9.00 – 15.00 ч.
Въведение и същност.
Представяне на влакната и тяхното приложение в денталната практика.
Представяне на everS ck C&B - корони и мостове в протетиката.
тетиката.
Практическа част – изработване на мост с глас-фибовлакната.
кната.
EverS ck Perio – лесно и надеждно шиниране.
Практическа част – изработване на пародонтална шина.
EverS ck Post – щифтови изграждания.
Практическа част - Съставяне на индивидуален щифт.
Изработване на индивидуален щифт.
EverS ck NET – бърза и гъвкава реакция при травма или загуба на естетика.

ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
TЕХНОЛОГИЯ НА ГЛАС - ФИБРОВЛАКНАТА В СТОМАТОЛОГИЯТА
12 февруари 2019, София, бул. Сливница 164А - Patricia Academy
9.00 – 15.00 ч.
Въведение и същност. Представяне на влакната и тяхното приложение в денталната практика.
Представяне на everS ck C&B - корони и мостове в протетиката.
Практическа част – изработване на мост с глас-фибровлакната.
EverS ck Perio – лесно и надеждно шиниране.
Практическа част – изработване на пародонтална шина.
EverS ck Post – щифтови изграждания.
н щифт.
Практическа част - Съставяне на индивидуален щифт. Изработване на индивидуален
EverS ck NET – бърза и гъвкава реакция при травма или загуба на естетика.

Такса участие – 90 лв. без ДДС.
Брой участници – 20
За информация и записване: 0887 408331 – Забел Бедикян

Практически курс

SIROLASER BLUE - НОВИ ХОРИЗОНТИ В
ЛАЗЕРНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
16
1
6 февруари
февр
2019, София, бул. Сливница 164А - Patricia Academy
10 ôåâðóàðè 2018 - Ñîôèÿ,
24
10:00 -17:00 ч.

март 2019, София, бул. Сливница 164А

Съдържание на теоретичната част
Лектор: д-р Георги Томов, д.м.
> Лекцията разглежда всички аспекти на лазер-асистираното лечение с диоден лазер на меките и твърди тъкани в устната кухина;
> Клинични процедури, извършвани с диоден лазер SiroLaser Blue - основни процедури, индикации и контраиндикации;
> Информация за правилна експлоатация на апарата;
> Правила за безопасна работа и основни насоки според стандартите на Curriculum Guidelines and Standards for Dental Laser Educa on;
> Преглед на техническите характеристики;
> Софтуер и избор на програма от менюто;
> Избор на оптично влакно, смяна, почистване и поддръжка на оптичното влакно.
Съдържание на практическата част
> На курсистите ще бъдат демонстрирани следните процедури: инцизия/ексцизия на меки тъкани, френулотомия,
гингивектомия, закрит кюретаж и дезинфекция на коренов канал;
> В индивидуална работа и с асистенция от страна на лектора, всеки курсист ще повтори демонстрираните процедури
върху
р у биологичен материал.

Такса участие – 300 лв. без ДДС
1
Брой участници – 10

За информация и записване:
0887/ 408331 - Забел Бедикян
0884/ 890 480 - Силвия Начева

Лекция: ОТ АНАТОМИЯ ДО ИНЖЕКЦИОННИ ТЕХНИКИ С
НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ДИНАМИЧНИ ФИЛЪРИ TEOSYAL RHA®
16 февруари 2019 г, София, хотел Анел

Лектор: Д-р Лий Уокър

10.00 – 16.00 ч.
Защо филъри?
Инжекционни техники.
Третиране на устни.
Третиране на периорална област - как да изберем най-добрият продукт и
подход?
Придаване на обем: третиране на средна част на лицето. Как да придадем
естествена визия на пациента?
ВХОД СВОБОДЕН

За записване и информация: 0887 408 331 - Забел Бедикян
Практически курс: ПОСТАВЯНЕ НА ФИЛЪРИ! ЦЯЛОСТНО СКУЛПТИРАНЕ НА ЛИЦЕ.
С НОВА ГЕНЕРАЦИЯ ДИНАМИЧНИ ФИЛЪРИ TEOSYAL RHA®
17 февруари 2019г, гр. София, Патриция Академи -бул.Сливница 164А
09:00 -17:00 ч.

Третиране на устни. Инжекционни техники за постигане на перфектен контур и баланс.
-Третиране на периорална област - как да изберем най-добрият продукт и подход?
-Придаване на обем: третиране на средна част на лицето. Как да придадем естествена
визия на пациента?
Брой участници – 10
Такса участие – 1300 лв
За информация и записване: 0887408 331 - Забел Бедикян

Практически курс
ПЪЛЕН ПРОТОКОЛ ПРИ РАБОТА С КОМПОЗИТИ
19 февруари 2019, София, бул. Сливница 164А, Патриция Академи
10 ôåâðóàðè 2018 - Ñîôèÿ,

14.00 - 18.00 часа
Практически курс, който ще разгледа в детайли всяка стъпка от
протокола на работа при адхезивните възстановявания.
- Диагноза и документация. Изолация и препарация. Адхезия.
- Практически насоки при възстановяването на 2ри клас
дефекти – как да постигнем перфектна маргинална адаптация
и плътен апроксимален контакт.
- Възможности и решения в дисталната област –
възстановяване на витални и ендодонтски лекувани зъби –
лимити и ограничения.

Такса участие – 90 лв.
лв без ДДС.
Брой участници - 20
За информация и записване:
зап
0887 408331 – Забел Бедикя

- Bulkfill – кога и защо.

Директен или индиректен подход
да изберем за финалното ни
Лектор: д-р Илиана Тренчева
възстановяване
- Избор на възстановителен материал според клиничната
ситуация – ормоцерите и мястото им в ежедневната
практика
- Клинична демонстрация и работа под микроскоп с
композити
на немската марка VOCO
- Работа на модели с Admira Fusion.

Двудневен теоретико-практически курс нa тема:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЕСТЕТИЧНИТЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ – ТЕХНИКА
И ИЗКУСТВО.
ДЕНТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ – КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА НА ВАШАТА ПРАКТИКА.
9 – 10 март 2019, София, бул. Сливница 164А, Патриция Академи
Лектор: д-р Антон Петев
Такса участие – 900 лв. без ДДС.
Брой участници – 10
За информация и записване:
0887 40 8331 - Забел Бедикян
9 март 2019 (събота) - 9.00 - 18.00 часа
„Реставрациите днес - стъпки към успеха"
- Съвременни условия и прием на пациентите в практиката.
- Ред, протокол, етапи и инструментариум за присъединяване на
реставрацията към зъбната тъкан.
- Изолации.
- Показания и противопоказания за директни и индиректни
реставрации.
- C-фактор. Матрични системи.
- Полимеризационен и функционален стрес.
Техники за поставяне на кофердам (индивидуално и с помощта
на асистент) (Теоретична част, демонстрация, практическа част*
върху модел)
*По време на това упражнение всеки участник може да
предостави своя система за поставяне на кофердам (платна,
клампи и др.), която използва в кабинета, за да може системата
да бъде обсъдена с лектора.
Възстановяване във фронталната област (Демонстрация върху
модел)
- Техники за възстановяване във фронталната област чрез
употребата на различни ключове.
- Техника за възстановяване на апроксималния контур.
Стратификации за нанасяне на различните композитни маси.
- Изграждане на мамелони.
- Техники за характеризация във фронталната област (имитация
на петна, напуквания, сини инцизални ръбове и др.)
- Протокол за полиране и финиране на крайното възстановяване.

Възстановяване във фронталната област (Практическа част* върху
модел)
* Всеки участник ще изработи възстановяване във фронталната
област с класически силиконов ключ. АКЦЕНТ: Техника за създаване
на микро и макро релеф.)
10 март 2019 - неделя
„Течните композити - нов подход при възстановяванията на зъбите"
(Теоретична част с практически съвети)
- Накратко за композитите.
- Прилагане на различни адхезивни системи, оформяне на кавитетни
форми и техники за апликиране на композитните материали с цел
избягване на полимеризационния стрес.
- "Въздушна шупла" - един неизучаван проблем в денталната
практика. Причини за възникването й. Начини за систематизирането
й. Различни видове апликация на композитните материали и контрол
върху процеса с цел избягването й.
- Използване на подходящ инструментариум с цел минимална
инвазивност (зъбни сепаратори).
"Индиректни възстановителни техники" (Теоретична част)
- Клинични показания за поставянето на индиректни
възстановявания от композит или керамика в дисталната област.
"Индиректни възстановителни техники"
( Демонстрация върху модел)
- Сетове и принципи за препарация на кавитетни форми.
- Техника за вземане на отпечатък при изработването на модел от
А-силикон и полиетер в клинични условия.
- Протокол за нанасяне на композитни маси при склуптурирането на
индиректното възстановяване.
- Протокол на фиксация на индиректните композитни реставрации
върху зъбните структури.
- Протокол на полиране.
Индиректни възстановителни техники"
(Практическа част върху модел)
- Участниците ще снемат отпечатък и ще отлеят модел, върху който
след това ще изработят индиректното възстановяване, следвайки
протокола за нанасяне на композитни маси.

Практически курс:
ТНЕ PREP – ИНДИРЕКТНИ АДХЕЗИВНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
16 март 2019, София, бул. Сливница 164А, Патриция Академи
9.00 – 10.00 Регистрация
10.00 – 13.00
Предимства на индиректните възстановявания, съвременни тенденции в препарацията за
изцяло адхезивни керамични и композитни възстановявания, цели на препарацията за
индиректни възстановявания, морфологично водена препарация – определящи фактори при
препарацията и финалното възстановяване, подготвителни процедури –
репозициониране на апикалната граница, имедиатно запечатване на дентина и
предварително изграждане, пълен протокол на препарация – използвани борери и
Лектор: д-р Пиер Димитров
материали.
13.00 – 14.00 Обяд
Брой участници – 10, Такса курс – 360 лв без ДДС,
14.00 – 18.00 – демонстрация и практическа работа
За информация и записване:
- Препарация за керамичен овърлей на горен и долен молар.
0887
40 8331 - Забел Бедикян
- Работа под микроскоп.

Практически курс: ПЛАНИРАНЕ,ПРЕПАРАЦИЯ,
ФИКСАЦИЯ-НАСОКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИНДИРЕКТНИТЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ.
17 март 2019г, гр. София, Патриция Академи -бул.Сливница 164А
10 ôåâðóàðè
2018 - Ñîôèÿ,
10.00 – 16.00
ч
В лекцията ще се разгледат:
-критерии в избора на лечебен подход
-какъв материал да изберем-видове, плюсове и техните недостатъци,физични и Лектор: д-р Мариета Дочева
естетични качества
-биомиметични препарационни протоколи
-отпечатъчни техники
-циментиране или бондонг-кога и как да подходим
Практична час:
Изработване на индиректен композитен онлей-от препарацията до циментирането.
Работа с материалите на Dentsly -Ceram X ,Smart Cem,Calibra ,Aquasil

Такса правоучастие – 190 лв; За информация и записване – Забел Бедикян

Пактически курс
МАСТЪРКЛАС С ПРОФ.АРНАЛДО КАСТЕЛУЧИ - РЕЛЕЧЕНИЕ
22 март 2019, София, бул. Сливница 164А, Патриция Академи
09.00 - 18.00 часа
- Диагностика
- Оценка на възможностите за възстановяване.
- Дискусия на базата на клинични случаи, свързани с планирането
на лечението при хирургично и нехирургично лечение подходи за
лечение при фрактурирани инструменти и след отстраняване на
Лектор: проф. Арналдо Кастелучи щифтове.
- Ендодонтски достъп и неразкрити канали, опорни точки за
Такса правоучастие :
качество и рентабилност на лечението.
490лв без ДДС за записване - Нехирургично премахване на:
Gu a Percha, щифтове и други каналопълнежни средства, Щифтове и счупени инструменти
до 20 Февруари.
Справяне с:
За повече информация
запушване на канала, издатини, транспортиране и перфорации.
и записване:
Всички
участници ще имат възможност да работят под микроскоп!
0887 408 331 Забел

Практически курс в три модула
ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ В ОРТОДОНТИЯТА.
КЛИНИЧНИ, РЕНТГЕНОВИ И БИОМЕТРИЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ. СЪСТАВЯНЕ НА ЛЕЧЕБЕН
ПЛАН
Първи модул: 13 -14 април 2019, бул. Сливница 164А, Патриция Академи
9.00 – 10.00 Регистрация
10 ôåâðóàðè 2018 - Ñîôèÿ,
10.00
– 13.00 Теоретична
част ACADEMY
áóë. Ñëèâíèöà
164À - PATRICIA
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 18.00 Практика
1. Клиничен преглед, анамнеза, статус и функционално
изследване на пациента.
2.
Цефалометричен
анализ
на
профилна
телерентгенография
и
интерпретация
на
данните.Определяне на костна възраст чрез оценка на
степента на развитие на шийните прешлени и избор на
оптимално време на лечение в дентофациалната
ортопедия. Типове растеж – нормодивергентен,
хиподивергентен и хипердивергентен тип.
3. Практическа част – разчертаване на профилна
телерентгенография на пациенти на участниците,
определяне на костна възраст, тип растеж и
интерпретация на данните. Допълване на информацията
с анализ на ортопантомография по отношение на
наличие на хипододонтии, хиперодонтии, ретинирани
зъби и положение на мъдреците.

Лектор: д-р Теодора Йорданова

14 април 2019 - неделя
9.00 – 17.00 ч
1. Биометричен анализ на модели. Разглеждане на случаи с
I, II и III зъбен клас и съпоставяне на всички получени данни
с информацията от клиничния преглед, анализа на
ортопантомография, профилна телерентгенография и на
допълнителни параклинични изследвания, ако са били
необходими. Изготвяне на лечебен план и избор на
апаратура.
2. Практическа част – биометричен анализ на модели на
пациенти на участниците, интерпретация на всички данни и
поставяне на точна диагноза , изготвяне на лечебен план и
насоки при избора на апаратура.

Такса участие – 1600 лв

2-РИ ОРТОДОНТСКИ МОДУЛ
ФИКСИРАНА ТЕХНИКА – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ,
ПРОТОКОЛ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИ ДЕФОРМАЦИИ
18 -19 май 2019, бул. Сливница 164А, Патриция Академи
9.00 – 10.00 регистрация
ôåâðóàðè част
2018 - Ñîôèÿ,
10.00 – 13.0017
Теорегична
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 18.00 Практика
1.Основни видове брекети. Предимства на различните
системи, разлики между тях, прескрипции.
2. Правила за позициониране на брекети и канюли. Възможни
вариации при лепенето (счупени зъби за изграждане, червена
естетика, брекет, залепен наобратно и т.н.). Ажустиране на
пръстени. Избор на схема на залепване съобразно лечебния
план.
3. Избор и последователност на ортодонтските дъги.

4. Основни етапи при лечение с фиксирана техника.
Ранно лечение. 2х4.
5. Приложение на различни допълнителни елементи и
аксесоари към фиксираната техника. Миниимпланти.
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
1. Позициониране на брекети върху модели
2. Смяна и лигиране на дъги на типодонти, поставяне на
осморки, еластични вериги и др.
3. Приложение на различни ластици – интер- и
интрамаксиларни

Такса участие - 2000 лв.

3-TИ ОРТОДОНТСКИ МОДУЛ
ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪСТОСАНА ОКЛУЗИЯ ВЪВ ФРОНТАЛНИЯ И В СТРАНИЧНИТЕ УЧАСТЪЦИ
8-9 юни 2019, София, бул. Сливница 164А, Патриция Академи
9.00 – 10.00 Регистрация и Теоретична част
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 18.00 Практика
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
1. Лечение на кръстосана захапка във временно и смесено
съзъбие – необходимост от ранно лечение и видове
апаратура
2. Лечение на кръстосана захапка в постоянно съзъбие –
приложение на снемаема апаратура (лингвална
пластинка) и неснемаема апаратура

3.Ретенция след лечение на кръстосана захапка в различните
възрасти
9 юни 2019 – неделя
9.00 – 17.00 ч
1. Теоретична част – Приложение и биомеханика на ТПД
2. Практическа част – Огъване, ажустиране и активиране на ТПД

Такса участие – 2200 лв
Пакетна цена за трите модула - 5400 лв
За информация и записване – 0887 408331 Забел
Бедикян

Практически курс

КОФЕРДАМ - УВЕРЕНИ И СИГУРНИ В
ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА
10 април 2019, София, бул. Сливница 164А - Patricia Academy
ôåâðóàðè 2018
- Ñîôèÿ,
ОСНОВНИ10ПРИНЦИПИ.
ИЗБОР
НА ПОДХОДЯЩ ИНСТРУМЕНТАРИУМ.
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ИЗОЛАЦИЯТА НА ТРУДНИ СЛУЧАИ.14.00 – 18.00
Работа с кофердам.
Индикации, предимства и недостатъци.
Видове инструменти и материали.
Принципи и техники на работа. Методи за поставяне на кофердам.
Практически курс – работа с кофердам.

Лектор: д-р Мариета Дочева

Такса участие – 140 лв. без ДДС
Брой участници - 20
За информация и записване:
зап
0887 408331 – Забел Бедикян

Теоретико - практически курс:
МОЛАРНО-ИНЦИЗИВНА ХИПОМИНЕРАЛИЗАЦИЯ (МИХ)
И СТОМАТОЛОГИЯ С МИНИМАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ (MID)
10 май 2019, София, бул. Сливница 164 А
11 май 2019, Пловдив

Лектор:
Проф. Ивана Милетич,
д.м.н., Загреб, Хърватия
Професор Ивана Милетич, дмн,
завършва Факултета по дентална
медицина към Университета в Загреб
през 1995 г. През 2001 г. става асистент,
през 2005 г. – доцент, а през 2008 г. –
пълноправен професор. През 2007 г.
работи в Медицинския университет в
Грац в Австрия. Тя е ръководител на
следдипломни и докторантски курсове
във Факултета по дентална медицина и
изнася лекции като част от програмите
за следдипломно обучение за лекари
по дентална медицина. Тя е автор и
съавтор
на
над
100
научни,
рецензионни,
образователни
и
специализирани статии.
Тя е
основател и президент на Хърватското
общество
за
минимално
интервенционна дентална медицина
от 2016 г.

10.00 – 13.00 – Теоретична част:
MID е съвременен и медицински подход в ежедневната клинична практика.
Предимството от прилагането на философията на MID е да се измести фокусът от
обичайното възстановяване на увредени и липсващи твърди зъбни тъкани. Първата
стъпка в цялостното лечение на пациента в денталната практика е ранното
откриване и оценка на рисковите фактори за кариес, като се използват различни
прости и лесни тестове за анализ на оралната хигиена, кариесогенните бактерии и
слюнката. Вместо концепцията "изпили и запълни", лезиите при начален кариес
могат да бъдат реминерализирани и, ако е необходимо оперативно лечение
МИХ – етиология, клиничен изглед, симптоми и клинично третиране (временно и
дълготрайно възстановително лечение)
14.00 – 17.00 – Практическа част:
Определяне на кариес риск; снемане на анамнеза; тестове на слюнката; тест на
плаката; Определяне нивата на патогенните микроорганизми; интерпретиране на
резултатите. Съставяне на индивидуален план;
Диагностика и третиране на дълбоки фисури; мотивация и обучение на пациента.
Инвазивно или неинвазивно лечение. Системи за химическо отстраняване на
кариеса.
Избор на тип възстановителен материал.

Такса участие: Лекция – 100 лв, Лекция и практически курс – 300 лв.
За информация и записване: 0887 408331 - Забел Бедикян
и 0887 949595 - Росица Семерджиева

Практически курс

ЕНДОДОНТИЯ ОТ А ДО Я!
СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ В
ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ
1 юни 2019, София, бул. Сливница 164А - Patricia Academy
10 ôåâðóàðè 2018 - Ñîôèÿ,

6 юни 2019, гр. Бургас

9.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 18.00
Лектор: д-р Емил Сариев
Ендодонтска диагноза – пулпна и периапикална.
Изолация за последващо ендодонтско лечение – новост или добре забравена класика.
Кавитет за ендодонтски достъп – вратата към ада!
Правила за препариране и инструменти. Flaring, preflaring, glidepath – условия за безопасна машинна
обработка. Инструменти. Изцяло машинна обработка на ендодонтското пространство – красотата на
простите решения?
Ротация и реципрочност – стъпка напред, стъпка назад.
Такса участие – 260 лв. без ДДС
Видове движения на машинните пили.
Брой участници - 20
Иригация – природни бедствия в кореновия канал.
За информация и записване:
Видове иригационни разтвори, методи на иригация.
0887
408331 – Забел Бедикян
Инжекционно запълване с топла гутаперка – B&L BIOTECH – SQUIRTING техника.
Практическа работа върху
в
модели и екстрахирани зъби.
Всички участници да носят екстрахиран зъб с подготвен ендодонтски достъп.

Практически курс:
СЪВРЕМЕНЕН КЛИНИЧЕН ПРОТОКОЛ В НЕПОДВИЖНОТО
ПРОТЕЗИРАНЕ – СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ ЗА ЕЖЕДНЕВНАТА
ПРАКТИКА
15 юни 2019, София, Бул. Сливница 164 А, Патриция Академи

Лектор:д-р Александър
Клочков

10.00 – 17.00
В курсът ще бъдат обхванати основните етапи на съвременния протокол в неподвижното протезиране. В
същото време ще бъдат разгледани детайлите и особеностите в отделните клинични стъпки, които
допринасят за бързото и безпроблемно получаване на прицизно възстановяване с дългосрочна добра
прогноза.
Целта на курса лектора да сподели клиничен опит и „трикове”, които да са от полза в ежедневната практика
и да я направят по-проста и предвидима.

Такса правоучастие – 400 лв без ДДС
Брой участници – 15
За информация и записване – 0887 408331

