
Теоритичен и практически курс

Консервативно директно въз-
становяване в антериорната
област, следвайки стратифика-
ционната техника на Проф.
Лоренцо Ванини

ЛЕКТОр

Проф. Лоренцо Ванини

Marlet Immobiliare
San Fedele Intelvi (CO)
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Важна информация
Място на провеждане на курса:
Marlet Immobiliare, Via Provinciale, 86
22028 San Fedele Intelvi (Co) - Italy

Как да ни намерите:
До центърът “Marlet Immobiliare” ще стигнете по следния
начин:
С КОЛА от автомагистрала A9 Milano-Laghi, следите
изход Lago di Como (последният изход в Италия преди
границата с Швейцария). Следвате посоката до
Mennaggio и на Argegno завивате на ляво и карате до San
Fedele Intelvi.
СЪС САМОЛЕТ: от летището Milan Malpensa следвайте
същата посока, както и от центъра на град Миладо (при-
близително 50-60 минути с кола).

Предлагани хотели 
HoteL LA torre
Via roma - Castiglione Intelvi (Co)
tel. +39 031 830345 • Fax +39 031 832193
www.albergolatorre.net
LA LoCAndA deL notAIo 
Piano delle noci place - Pellio Intelvi (Co)
tel. +39 031 8427016 • Fax +39 031 8427018
www.lalocandadelnotaio.com

Контакти:
Contact person: Mrs. Jana dostalova
j.dostalova@micerium.it • tel. +39 340 3086824
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Цели на курса

Целта на курса е да даде на участниците
научни и практически знания относно
съвременните адхезивни техники.
Курсът ще Ви научи на стандартизиран,
отработен и много добре приложим
метод на възстановяване в антериорна-
та област, който позволява отлични
предсказуеми резултати.
Същевременно техниката позволява
на всеки специалист да я прилага и да
постигне и повиши качеството на
работата си в ежедневната консерва-
тивна практика.

Програма

Петък 7-ми ноември 2014 г.
8:45-9:00 Регистрация
Лекционна част:
• Индикации за композитни възстановявания
• Определяне на цвят
• Кавитетна препарация            
• Адхезивни техники
• Анатомична стратификация
• Видео
• Финиране и полиране на композитни

възстановявания
• Дълготрайни резултати- как да ги постигнем                            
• Дискусии, въпроси и отговори относно показаните

клинични случаи и темите от деня

Събота 8-ми ноември 2014 г.
08:30 – 16:00 ч.
Лекционна част:
• Избелващи процедури за витални и девитализирани

зъби
• Възстановяване на няколко компрометирани 

зъба 
• Глас-фибро влакна- критерии за подбор и  стъпки

за адхезия
• Видео

Практическа част (Hands on)**
• Композитно възстановяване на горен централен

резец с помощта на видео и стъпки, които да се
следват по време на работа

• Дискусия, въпроси и отговори

* Програмата подлежи на промяна в резултат на възникнали
въпроси
** Препоръчително, но не е задължително всеки участник да
носи лупи, с които е свикнал да работи в практиката си

Автобиография 
на проф. Ванини

Активен член на Италианското общество по
Консервативна Стоматология и Италианската
Академия по Консервативна Стоматология.
Преподавател и инструктор в катедра
Възстановителна Стоматология в
Университета в Киети, Италия. Хоноруван
професор в Унивеситета De La Mediterranee -
Марсилия, Франция; хоноруван професор в
Университета в Барселона, Испания и хонору-
ван професор в Университета Bello във Vina
del Mar, Чили. Отдаден е на актични проучва-
ния на композитни материали в Италия и
Германия. Автор на редица научни публика-
ции, съавтор на атлас “Нови естетични
концепции в използването на композитни
материали”, издание 2000 г., автор на кни-
гата “Консервативни възстановявания на
антериорни зъби”, издание 2003 г., автор на
книгата “Интегрирана мултимедийна сис-
тема –„ Директни композитни възстановя-
вания на антериорни зъби” и автор на реди-
ца глави от множество книги за консерва-
тивно зъболечение в Италия и чужбина.
Изнася лекции на редица международни кон-
греси и държи правата в неговия учебен цен-
тър в Сан Феделе Интелви (Комо). Има собст-
вена дентална клиника в Киасо (Швейцария),
където е отдаден на консервативна стома-
тология, протентично лечение и невромускул-
на стоматология.


