
 
„ВЕ и ХА България“ ЕООД и „Консумфарм“ ООД организират 

 
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

 
На тема:  

 
„Имплантатно протезиране. Мекотъканен мениджмънт посредством провизорни 

корони. Отпечатъчни техники.” 
 

17.03.2018 г., София 
Лектор: Д-р Красимир Недевски 

 
 
 
9:00 – 9:15       Регистрация  
9:15 – 9:30      Кратък обзор на W&H изделията за Орална хирургия.  
 
9:30 – 13:00  Теоретична част      
→ Основни принципи при имплантатно лечение.  
Кратка история на съвременната имплантология. Обработка на повърхността и 
остеоинтеграция. Анатомични особености. Инициален преглед. Клинично 
класифициране на пациента. Видове кост, видове дефекти – рискове. Класификация по 
Миш, по Легноум и Зарб, по Фаверо и Бранемарк, по Cawood & Howell, по Chiapasco.  
 
→ Планиране, имплантиране и протезиране. 
Проучване на гипсови модели. Рентгенова диагностика. Протетично определяне на 
позицията на имлантатите. Хирургични водачи. Ортодонтски позиционери. Препариране 
на ламбо. Шевове и  шевен материал.  
 
→ Протезиране.  

 Основни различия между биологичното пространство на имплантат и естествен 
зъб. Механично влияние върху костта. Костните клетки като механосензори.  

 Имедиатно имплантиране, имедиатно натоварване, отложено имплантиране, 
отложено натоварване – разлики, принципи, евентуални неуспехи – сравнителен 
анализ.  

 Сравнение на показателите между протези върху зъби и протези върху 
имплантати.  

 Периимплантити, загуба на кост, загуба на имплантат. Фрактура на имплантат. 
Фрактура на надстройка. Фрактура на корона.  

 Дизайн на имплантата.  
 
→ Отпечатъчни техники.  
→ Временни конструкции върху импантати.  
 
По време на теоретичната част е предвидена една почивка от 30 минути (11:00-11:30). 
 
13:00 – 14:00  Обяд 
14:00 – 15:00       Представяне и анализ на авторски клинични случаи. Дискусия. 



15:00 – 15:30 Кафе пауза.  
 
15:30 – 17:30 Практическа част 
Поставяне на имплантати в изкуствена мандибула и имедиатно изработване на 
временни корони – пълен протокол (стъпка по стъпка). 
Поставяне на два имплантата Biotec с бор шаблон. Измерване на остеоинтеграцията с 
W&H Osstell модул. Изработване на временни корони (мост с едно висящо тяло). 
Оформяне профила на изникване на короните. Вземане на отпечатък от поставените 
имплантати с pick-up метод за постоянните конструкции. Дискусия.  
Със специалното съдействие на W&H и Omniа, Italy. 
         
 

Кой е Д-р Красимир Недевски? 
 

Д-р Красимир Недевски, лекар по дентална медицина, е роден на 
16.02.1970 г. в гр. София. Завършва Стоматологичния факултет в София 
през 1996 г. През 2003 г. получава специалност по протетична стоматология 
към Факултета по дентална медицина в гр. София. През 2008 г. придобива 
специалност по здравна политика и мениджмънт на здравеопазването в 
НБУ-София.  
 
Годишно посещава множество курсове за повишаване на квалификацията в 
страната и чужбина. През 2016 г. завършва магистратура по имплантология 
и пародонтология в университета на град Генуа, Италия. 
 
Работи в частна практика в София, насочена към естетична 
възстановителна стоматология и орална имплантология. 

 
 
Записване за участие:  
„Ве и Ха България” ЕООД 
тел: 02/ 854 95 65; 854 95 66; 0884/ 76 08 76  
 
Такси участие ранно записване    Такси участие след 01.03.2018 г.: 
до 28.02.2018 г.: 
Цял курс: 650 лв. /теория и практика/   Цял курс: 720 лв. /теория и практика/ 
Теоретична част: 200 лв.     Теоретична част: 220 лв.  
 
Начин на плащане: в брой или по банков път 
Банка: УниКредит Булбанк IBAN: BG74UNCR96601021808406 BIC: UNCRBGSF 
 
Място на провеждане: гр. София, ул. Дамян Груев №6, МБАЛ „Сердика“, бл. А, 
„Консумфарм“ ООД 
 
 
 
Организатори:  
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