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В днешно време има широк спектър от производствени методи за изработка на естетични реставрации. 
През последните години дигиталните процеси се превърнаха в най-популярния избор. Като цяло тези 
процеси осигуряват отлични резултати. За да се произведат висококачествени реставрации, които имитират 
естественото съзъбие по отношение на форма, цвят и характеристики, от съществено значение е зъботехникът 
да е квалифициран, компетентен и опитен.

В този надграждащ знанията практически курс ще бъдат изработени един централен резец, един латерален 
резец и един канин основно с материалите на IPS e.max. 

Върху двете пресовани стъклокерамични кепета и циркониевата корона ще се нанася керамика IPS e.max
 Ceram, като ще бъдат използвани и допълнителни маси за индивидуализиране на цвета като - IPS e.max Ceram 
“Power Dentin”, IPS e.max Ceram “Selection” и IPS Ivocolor, използвайки техника за послойно нанасяне.
В допълнение към това е 6 членен PMMA мост, върху който участниците ще приложат и хармонизират 
естетическите концепции и текстура. По време на всяка фаза ще бъдат демонстрирани и обяснени фотографски 
техники и съвети.

Основният фокус на курсът включва:
        - Анатомия: Правилна форма и обем
        - Инцизални маси: Правилно изграждане на мамелони и структура
        - Текстура: Постигане на естествени характеристики
        - Глазура: Идеален глазурен резултат
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Следните теми ще бъдат разгледани в курса:
        - Презентация- представяне на системните компоненти;
        - Опции за оцветяване 
        - Контрол на абсорбция и рефлекция на светлината 
        - Прилагане на различни транслуцентни маси 
        - Изпичане на керамика
        - Оформяне и оцветяване с помощта на добавъчна техника на послойно нанасяне
        - Текстура - имитация на натуралната зъбна повърхност
        - Глазура/коректурно печене
        - Механично полиране за постигане на необходимия блясък на повърхността

Изисквания - Участниците трябва да донесат:
        - Малка лична селекция от инструменти за моделиране и обработка на керамика 
        - Фрези за пластмаса и фрези за керамика
        - Много тънък диамантен диск
        - Палитра / Плочка;

По желание:
        - Лаптоп / компютър с инсталирана програма PowerPoint или Keynote
        - 35-мм цифрова камера с макро обектив (105 мм) и макро светкавица

Необходимите модели и материали ще бъдат предоставени на място.
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Г-н Микеле Темперани е сертифициран зъботехник от 
Италия, специализирал в областта- фиксирани дентални 
конструкции в САЩ, където също посещава курсовете на 
Института по дентална технология Tanaka и семинарите на 
Masahiro Kuwata в Университета във Вашингтон. 

Три години е бил ръководител на керамичния отдел в 
денталната лаборатория Kiyosato Okamoto в Сиатъл (САЩ). 
От 1990г е съсобственик, заедно с брат си на дентална 
лаборатория във Флоренция, Италия, където специализира 
във високоестетични керамични реставрации. 

Той използва прес техниката за изработката на изцяло 
керамични реставрации от 1998 г.

Микеле Темперани редовно провежда курсове и лекции  
на  международно ниво и е автор на множество публикации.
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дата:    14 - 15 Май 2021 (Петък и Събота)

място:   София, бул.България 60, вх.В, ет.6, МТЛЗ „Бистрев Груп“

Начало:   09:00ч

Такса за участие  1 170 лв ( 600€ ) без ДДС
   - таксата включва лекционна и практическа част, кафе-паузи, обяди и вечеря;

лице за контакт Яница Маджарова, търговски представител Ivoclar Vivadent  – 
   тел.за записване +359898401519
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