ПРОГРАМА НА ЕДНОДНЕВЕН
ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
Нов поглед върху композитните възстановявания в ежедневната практика
Теоретична част
Кратък увод за естетиката във възстановителната дентална медицина.
Показване на клинични случаи с представяне на лечебен план – индикации и
контраиндикации при директно възстановяване с фотокомпозит .
Предимства и недостатъци.
Начини на препариране.
Подбор на адхезивна система.
Необходим набор от диамантени борери, моделажни инструменти и полирни средства.
2. Практическа част- работа на курсистите върху фантомен модел
Необходим инструментариум и консумативи.
Клиничен протокол при директно възстановяване на силно разрушен фронтален зъб.
Диагностична реставрация – (директен mock up)
Правилно изработване и използване на силиконов ключ необходимост или не.
Послойно нанасяне – задължително условие за постигане на дълготрайни, естествени и
естетични резултати .
Постигане на идеален контур и контакт пункт на реставрациите, планирани промени на
плоската част и текстурата на вестибуларните повърхности при възстановяване на
фронтални зъби.

Продължителност
(обща продължителност – 2 часа)
Цена на курса - 250 лв. Като всеки участник получава подарък 6 бр. шприци
фотополимер HIBRISUN, самоадхезивен бонд и шприца етч гел
12.10.2018 год. – от 14.00 ч. до 16.00 ч.- Конферентна зала –Гранд хотел Банско

Лектор и демонстратор:
Д-Р РУМЕН ИЛИЕВ
Завършва ФДМ – София през 1990 г. Лекар по дентална медицина с над 20 годишен
опит в областта на ендодонтията и естетичната дентална медицина и специализации по
ендодонтия, имплантология и естетика в зъбопротезирането.
Лектор и водещ на практически курсове в областта на естетичната дентална медицина избелване, директни и индиректни естетични реставрации на зъбите.
Участвал като лектор и водещ на практически курсове на Научни форуми
организирани от Български Зъболекарски Съюз и София Дентал Миитинг.
Член на Български Зъболекарски Съюз. Понастоящем Зам. Председател на СРК на БЗС.
Собственник и управител на Дентална клиника “Естетика”
и 3D Рентгенова лаборатория “Илиеви Дент”.
Плащането може да се извърши при д-р Георги Сойтариев тел. 0888 333860 и при
Димитрина Калайджийска – тел.0887 096109
Внимание!
Местата за курса са ограничени. Максимумът е 10 броя Лекари по ДМ.
Регистрацията на участниците е в зависимост от датата на заявяване на участие,
като записванията се прекратяват след изпълване на бройката.

