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Уважаеми дентални лекари,

С огромно удоволствие ви представям второто издание на “Лятното турне 
на титаните”. Изборът на лекторите и темите се оказа доста трудна 
задача. Опитахме се да използваме максимално опита си от миналото лято, 
да анализираме вашите мнения и желания. Надявам се да отговорим на 
очакванията Ви за интересни теми, оживени дискусии, интердисциплинарен 
подход и изключително богат клиничен опит. По ваше желание тази година 
сме предвидили и разнообразие от практически курсове, в които ще можете 
да обогатите уменията си, в зависимост от вашите нужди и интереси. Ще се 
радваме да ви осигурим и страхотно настроение в луксозния 
“LIGHTHOUSE GOLF&SPA RESORT“ край брега на морето и да ви заредим с 
положителни емоции в началото на лято 2017.  

Очакваме ви!
Данаил Тодоров 

Лайтхаус Голф & СПА хотел  е разположен върху 
впечатляващо плато на върха на  скали със 

спираща дъха гледка към Черно море. Хотелът 
осигурява елегантно и стилно настаняване, 

различни спортни и развлекателни съоръжения, 
глезещи услуги и развлечения, които допринасят за 

истинска 5-звездна почивка в България.

РЕГИСТРАЦИЯ

Предварителна програма - практически курсове
Д-р Росен Венелинов - Работа с композити при фронтални зъби                             
Д-р Кирил Динов - GBR с имедиатно имплантиране                                                   
Д-р Пресиян Кръстев - Подобряване на меките тъкани около импланти                  
Д-р Павел Панов - Digital Smile Design (DSD)                                                             

Основна програма - лекционна част
Интердисциплинарна сесия  - Д-р Кирил Динов
Сесия Пародонтология   Д-р Пресиян Кръстев и Д-р Венцеслав Станков 
Сесия Имплантология - Д-р Петър Дучев и Д-р Бранимир Кирилов 
Сесия Протетика - Д-р Павел Панов и Д-р Росен Венелинов

НАСТАНЯВАНЕ

Единично настаняване - 3 дни 
Единично настаняване - 2 дни 
Двойно настаняване - 3 дни 
Двойно настаняване - 2 дни 

500 BGN                           
500 BGN                                                
500 BGN                  
500 BGN                                                          

350 BGN

590 BGN
440 BGN
450 BGN
350 BGN

*Цените за настаняване са на човек и включват пълен пансион и Spa  отстъпката важи само за практическа и лекционна чaст

За регистрация посетете: www.implanti.bg или www.facebook.com/implanti.bg
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-20%
отстъпка 
до 31 Март

 Ден 1  Петък,16 Юни - ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ 

Д-р Росен Венелинов
Работа с композити при фронтални зъби.
Композити при възстановяване на чипинг, фрактура на единичен зъб - възстановяване на централен резец. Техники, инструментариум, тънкости и конкретен 
подход за всеки курсист. Видео демонстрация и практическа работа на курсистите върху модели
9:00 - 11:00  Зала 1

Д-р Кирил Динов
Водена костна регенерация с имедиатно имплантиране – смисъл, детайли, прогноза. 
Водената костна регенерация е ежедневно ползвана в имплантологията. Въпреки това, все още съществуват известни притеснения и колебания в 
прилагането Този уъркшоп ще приложи логичен и изчистен протокол за предвидимост и успех на тази процедура, съчетана с едновременно имплантиране.
9:00 - 13:00  Зала 2

Д-р Пресиян Кръстев
Tехники за подобряване на меките тъкани около импланти. 
При екстракцията на зъб всички тъкани на пародонталния плик се променят необратимо. Съвременното протезиране разчита на остеоинтегрирани импланти. 
Имплантите имат нужда от тъкани - кост и мукоза, които често не са налични в нужното количество и качество. Меките тъкани около зъбите и имплантите 
имат общи характеристики и такива, които ги различават.
9:00 - 13:00  Зала 3

Д-р Павел Панов
DSD (Digital Smile Design)
Все по-нарастващите естетични критерии на нашите пациенти ни задължават бързо и лесно да визуализираме проекти на тяхната нова усмивка. Този курс 
ще покаже как с няколко лесни стъпки можем да планираме и демонстрираме дигитално всеки естетичен случай. DSD е чудесно помощно средство за 
зъботехническите лаборатории, на основата на което да се изготви восъчния проект.
*За участие в този курс е необходимо да сте Apple user. Моля, носете компютърът си.
9:00 - 11:00  Зала 4

Д-р Кирил Динов
Предизвикателства при пълно възстановяване с включване на импланти 
в естетичната зона.Стандартизиран подход от костна аугментация до 
възстановяване на папилите. Възможности и ограничения.  
Много често в практиката ни се сблъскваме с големи загуби на тъкани, водещи до нуждата от пълна/тотална рехабилитация. Също 
толкова често това възстановяване може да бъде подпомогнато с включване на импланти в лечебния план. Тази лекция има за предмет 
различното отношение и приложение на импланти за оптимална функция и естетика при лечебни планове с пълно възстановяване и 
някои критични фактори за предвидим успех и дългосрочна прогноза.
14:00 - 18:00  Запа Посейдон

•	 13:00	-	14:00				Регистрация	и	обяд	

18:00	-	18:30		Дискусия	с	модератор	Д-р	Петър	Дучев
•	 16:00	-	16:30		Кафе	пауза
•	 20:00				Неформална	вечеря

Д-р Пресиян Кръстев и Д-р Венцеслав Станков
Меки тъкани около зъби и импланти. 
При екстракцията на зъб, всички тъкани на пародонталния плик се променят необратимо. Съвременното протезиране разчита на 
остеоинтегрирани импланти. Имплантите имат нужда от тъкани - кост и мукоза, които често не са налични в нужното количество и 
качество. Меките тъкани около зъбите и имплантите имат общи характеристики и такива, които ги различават. 
9:00 - 10:30  Запа Посейдон
10:30	-	11:00		Дискусия	с	модератор	Д-р	Кирил	Динов

•	 11:00	-	11:30		Кафе	пауза

Д-р Петър Дучев
Естетика в имплантологията. Съвременни протоколи при различни сценарии на 
случая  
При екстракцията на зъб, всички тъкани на пародонталния плик се променят необратимо. Съвременното протезиране Естетичният успех 
при възстановявания в предната максила, често се възприема, като пълната интеграция сред околните зъби и меки тъкани. Основно 
се съди по параметрите на „бялата естетика“ – форма, размери, повърхностна морфология, пропорции, цвят позиция и ангулация. 
Други критично важни параметри, които често остават недооценени като морфологията, текстурата и цвета на обкръжаващата гингива 
- т.нар. „червена“ или „розова естетика”. Меките тъкани служат като естествена рамка на зъбните корони и доброто им състояние е 
задължително за естетичния успех. 
11:30 - 12:15  Запа Посейдон

Д-р Бранимир Кирилов
Съвременните хирургични аспекти при лечение с импланти във фронтална зона 
Презентацията разглежда съвременните хирургични техники за минимална травма при възстановяване с импланти във фронтална зона. 
От хирургичен аспект ще бъдат разгледани протоколите за имедиатно имплантиране, водена костна регенерация и техниката socket-
shield. Лекцията ще ви запознае с правилата за дизайн на ламбо във фронтална зона и техники за използване на бариерни мембрани и 
зашиване. 
12:15 - 13:00  Запа Посейдон

13:00	-	13:30		Дискусия	с	модератор	Д-р	Пресиян	Кръстев
•	 13:30	-	16:00		Обяд	и	почивка
•	 16:00	-	16:30		Следобеден	чай

Д-р Павел Панов
Оформяне на меките тъкани около възстановявания върху естествени зъби и 
импланти  
Бялата естетика сама по себе си не може да задоволи високите естетични изисквания. Комбинацията между розова и бяла естетика, 
както и преходната зона между тях ни дава възможност да създадем невидими, естетвено изглеждащи възстановявания. Презентацията 
ще покаже разсъжденията на лектора върху състоянието на меките тъкани, базирани върху клиничния му опит. Отделните ситуации ще 
бъдат подробно онагледени от множество клинични случаи.
16:30 - 17:15  Запа Посейдон

Д-р Росен Венелинов
Усмивката - анализ и планиране. Фасетите - съвършеният минимално инвазивен 
способ за постигане на омагьосващата усмивка. Бондинг - бърз и достъпен метод 
за постигане на изключителна естетика. 
Лекарите по дентална медицина знаят как да подготвят зъбите - изпиляване, временни корони, отпечатъци, изолация и циментиране на 
фасетите. Знаят как да реставрират директно с композит зъб или група от тях. Най-сложният и отговорен етап в цялостното естетично 
лечение е анализът и планирането на бъдещата усмивка. В тази лекция ще направим анализ на всички елементи на една усмивка, за 
да разберем какви са подводните камъни и тънкостите в планирането и разкрасяването ѝ. Благодарение на точния анализ на всички 
проблеми, свързани със зъбите и гингивата, планирането на бъдещите препарации и възстановяване (за фасети или бондинг) са 
по-лесно и с минимално инвазивен подход. Ще обърнем внимание и на дигиталните технологии, които ни позволяват да копираме 
природата и да постигнем една - на вид, напълно естествена усмивка.
17:15 - 18:00  Запа Посейдон

Сесия Имплантология

18:00	-	18:30		Дискусия	с	модератор	Д-р	Венцеслав	Станков

Интердисциплинарна сесия

 Ден 1  Петък, 16 Юни - ОСНОВНА ПРОГРАМА

 Ден 2  Събота, 17  Юни - ОСНОВНА ПРОГРАМА
Сесия пародонтология

Сесия Протетика

 Ден 3  Неделя,18 Юни - ЗАБАВНИ СЕСИИ

Гала вечеря 20:00 часа


