
Целодневен Практичен курс
Двудневен Практичен курс

Имамe удоволствието да Ви поканим на целодневен 
практически курс за IPS Style – “играта на кристалите”, 
новата керамика за метал на Ivoclar Vidadent.

Ще се обсъдят възможността за вътрешно боядисване и проектиране 
на дълбоки ефекти, съотношението между яркостта и тона на цвета, 
както и прилагането на дентиновите и инцизалните маси.  Сложните 
(Специалните) ефекти ще бъдат получени чрез използване на 
новите материали IvoColor -това са универсални цветове и глазури 
за индивидуализиране. В последната част на курса,   текстурата 
на повърхността ще бъде анализирана, както и отражението на 
светлината,  адаптирането на оптична характеристика за постигането 
на индивидуални ефекти на повърхностното оцветяване.

Благорадение на комбинацията от левцид и флоропатитни 
кристали с кординирана фаза стъкло, обработката и 
оптичните свойства на тази нискотопима керамика са 
наистина уникални.  

Благорадение на комбинацията от левцид 
и флоропатитни кристали с кординирана 
фаза стъкло, обработката и оптичните 
свойства на тази нискотопима керамика са 
наистина уникални.  

IPS Style е първата 
металокерамика с патентовани 
отксиопатитни кристали.

IPS Style е първата металокерамика с патентовани 
отксиопатитни кристали.

IPS Ivocolor е универсална цветова 
гама за оцветяване и глазиране 
нa всички видове керамика, 
материали използвани за прес 
техника,CAD техника и фасети 
на Ivoclar Vivadent от керамика 
,също и циркониеви материали 
от Wieland Dental.

IPS Ivocolor е универсална цветова гама за 
оцветяване и глазиране нa всички видове 
керамика, материали използвани за прес 
техника,CAD техника и фасети на Ivoclar 
Vivadent от керамика ,също и циркониеви 
материали от Wieland Dental.

Давор Маркович - официален лектор и 
презентатор на Ивоклар Вивадент Давор Маркович - официален лектор и 

презентатор на Ивоклар Вивадент.

Лектор и презентатор

Лектор и презентатор

При ранно записване до 5.03.2017 г, специална цена 190 лв. 
Последен срок за записване 11.03.2017 г. 
За записване: Гергана Петрова, 0898 571 713; 02 953 0330 

При ранно записване до 5.03.2017 г, специална цена 380,00 лв. 
Последен срок за записване 11.03.2017 г. 

За записване: Гергана Петрова, 0898 571 713; 02 953 0330 

Дата 14.03.2017 г.
Дата 15 - 16.03.2017 г.

Цена: 290 лв. Цена: 580.00 лв. 

Имаме удоволствието да Ви поканим на двудневен практически 
курс „танцът на бялата и розова естетика” - IPS Style новата 
керамика за метал & SR Nexco лабораторен фотополимер на 
Ivoclar Vidadent.
По време на курса ще създадем съвършенна естетика чрез   
вътрешно оцветяване, дизайн на дълбоки ефекти, както и 
нанасяне на дентинови и инцизални маси.
Курсът се основава на научни изследвания при определяне на цвета на 
венците, за създаване на текстури с природни аспекти на морфологията. 
В курса ние ще постигнем естетическо съвършенство на зъбите, които ще 
бъдат създадени с оригиналната им форма. Ще обсъдиим възможността за 
вътрешно боядисване и проектиране на дълбоки ефекти, съотношението 
между яркостта и тона на цвета, както и прилагането на дентиновите и 
инцизалните маси. Сложните (Специалните) ефекти ще бъдат получени 
чрез използване на новите материали IvoColor -това са универсални 
цветове и глазури за индивидуализиране. Ще анализираме   текстурата 
на повърхността, както и отражението на светлината,   адаптирането 
на оптична характеристика за постигането на индивидуални ефекти на 
повърхностното оцветяване.    
  Това ще бъде естетически много предизвикателно, заради голямата 
костната резорбация и положението на венеца. Ще изградим мост 13-21 
върху метална конструкция, която включва 3 резеца и 1 кучешки зъб и 
изкуствен венец от SR NEXCO материали. 

гр.София
гр.София

По време на курса , участниците ще подготвят една предна метало-
керамична коронка с висока естетика и художествени елементи. 

SR NEXCO е модерен лабораторен композитен 
материал, който е с  отлични свойства, удобен 

за работа, с красив оптичен външен вид, има 
добро клинично поведение и е лесен за поправяне и 

интраорално, ако е необходимо. По време на курса ще 
се разглеждат задълбочено следните теми:  цялостно 
блиндиране върху метална конструкция с композит, 

изграждане и реконструкция на венци. 


