
Patricia academy
ПРОГРАМА ЗА КУРСОВЕТЕ ПРЕЗ 

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 г.

Въвеждането на самолигиращи брекети и системи играе ролята на етап в еволюцията на ортодонтската практика. 

Познаването на различните видове, техните специфични характеристики и биомеханика е важно за правилното използване 

на този усъвършенстван инструмент. Комбинацията от самолигиращи брекети с най-модерните ортодонтски инструменти 

и интелигентна концепция, като GET, осигурява отличен инструмент за по-добри и по-бързи резултати, в сравнение с 

конвенционалните брекети. Практическата част на курса включва съвети и трикове.

Такса участие – 1300 лв. без ДДС
Брой участници – 15
Участниците ще получат подарък модели, апарат Multi F. A. Clear и комплект брекети EXPERIENCE METAL GET за 
практика и демонстрация!

Лекционен и Практически курс: 

СЕГМЕНТЕН ПОДХОД С ФУНКЦИОНАЛНИЯ АПАРАТ MULTI F. A. CLEAR. 
САМОЛИГИРАЩИ БРЕКЕТИ GET И АЛАЙНЕРИ
10 февруари 2023 г., 
София, Патриция академи, бул. Сливница 164а
Лектор - д-р Йоав мазор (израел)

Диагноза: разбиране на причините за ДЪЛБОКА захапка. Диференциална диагноза между скелетна и зъбно-алвеоларна форма 

на дълбока захапка. Избор на подходяща механика. Механика на лечение: интерсептивна – сегментна – техника на правата 

дъга. Лечение на дълбока захапка с ортогнатна хирургия. Диагноза: оценка на ОТВОРЕНАТА захапка и прогнозиране на растежа. 

Интерсептивно лечение. Леки случаи – ортодонтски вертикален контрол. Тежки случаи – използване на минивинтове. Лечение 

на отворена захапка с ортогнатна хирургия. Лечение на отворена захапка с алайнери.

д-р теодора Йорданова и д-р Галин Гаврилов
Ретинирани кучешки зъби. Етиология, диагностика и профилактика. Биомеханика и възможни усложнения в лечението.

Практическа част: Работа върху восъчни типодонти – огъване и активиране на транспалатинална дъга (ТПД); огъване и 

активиране на кантиливъри при клинични случаи с ретинирани зъби. Всеки участник ще има възможността 

да разиграе реален случай с помощта на предварително подготвени восъчни модели.

Такса за лекционен ден: 380 лв. без ДДС
Такса за лекционен ден и практически курс: 1600 лв. без ДДС

Лекционен и Практически курс: 

ВЕРТИКАЛНИ ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНИ ДЕФОРМАЦИИ – ДЪЛБОКА И ОТВОРЕНА ЗАХАПКА.
ДИАГНОСТИКА, БИОМЕХАНИКА, ПОДОБРЯВАНЕ НА ЛЕЧЕБНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДВИДИМОСТ.
28 аПриЛ 2023 г. - Лекция - София, х-Л хиЛтън
29 аПриЛ 2023 г. - ПрактиЧеСки курС - София, Патриция академи, бул. Сливница 164а
Лектори и ръководители на курса - д-р Стефано трояни (Швейцария), д-р теодора Йорданова доктор, д-р Галин Гаврилов

д-р Йоав Мазор, Израел

За информация и записване:
Забел Бедикян - 0887 408331 / Анита Захариева - 0882 331600

д-р стефано Трояни, Швейцария д-р теодора Йорданова, доктор д-р Галин Гаврилов



Практически курс в 4 модула:
I-ви модуЛ - ЛамБа и Шевове в оБЛаСтта на муко-
ГинГиваЛната  хирурГия 
София, 24 февруари 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
Оздравителни процеси след хирургично лечение. 

Фактори от които зависи оздравителния 

процес. Основни възли при хирургичните шевове. 

Основни макрохирургични шевове. Видове ламба в 

мукогингивалната хирургия.

Практически упражнения върху свински глави. 

II-ри модуЛ - микрохирурГиЧен Подход в 
ПародонтаЛната хирурГия 
София, 25 февруари 2023 г., Патриция академи,
бул. Сливница 164а
Анатомия на пародонтални и периимплантни 

структури.

Практическа част:
Определяне степента на естетичен риск.

Планиране на протетичната платформа на 

импланти в зависимост от мекотъканните условия.

Анатомия на донорното място. Разрези. 

Шев. Усложнения. Оздравителен процес.

Упражнение върху кофердам под увеличение, 

патладжан и свински глави.

III-ти модуЛ - микрохирурГиЧен 
Подход в ПародонтаЛната хирурГия                                                                                                    
София, 24 март 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
Подготовка на пациента за пародонтално лечение и 

лечение с импланти: Микрохирургичен подход при GTR; 

Хирургичен подход; Папила запазващо; Минимално 

инвазивни техники. 

Практическа работа върху модели: 
Различни стратегии при провеждане на GTR.

Костно–заместващи материали. Работа на свински 

глави; различни ламба и шевове при разкриване на 

дентални импланти.

IV -ти модуЛ - реГенерация на тъкани окоЛо 
имПЛанти и ЛеЧение на въЗПаЛитеЛно-
деСтруктивни ПериимПЛантни ЗаБоЛявания                                                                                                           
София, 25 и 26 март 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
Поставяне на bone level импланти, едновременно 

с провеждане на направлявана костна регенерация.

Практическа работа:
Увеличаване на хоризонтален и вертикален костен 

обем, с помощта на автогенни костни блокове. 

Методи за аугментация на синусния под. 

цена от I-ви до III-ти модул – 700 лв. без ддС
цена IV-ти модул – 1600 лв. без ддС
обща цена за четирите модула – 3200 лв. без ддСЗа информация и записване:

Забел Бедикян - 0887 408331 / Анита Захариева - 0882 331600

Ръководител на курса
д-р Георги Манев

Лекционен и Практически курс:

директни еСтетиЧни въЗСтановявания във фронта
София, 08 февруари 2023 г., Патриция академи, бул. Сливница 164а
Ръководител на курса – д-р Радослав Аспарухов
Биомиметика. Дентална морфология. Дентална фотография в ежедневната практика. 

Рефлективна крос-поляризация. Флуоресценция, опалесценция, транслуценция

Демонстрационна и практическа част: Клас ІV – възстановяване върху модели.

Всеки участник получава ПОДАРЪК - 1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

нехирурГиЧно ЛеЧение на Пародонтит. инициаЛна и ПоддърЖаЩа тераПия
София, 18 февруари 2023 г., Патриция академи, бул. Сливница 164а
Ръководител на курса – д-р Седеф Рахвалиева
Какво е то пародонтология, пародонт и пародонтален пациент?

Диагностика – инструментариум, техника, пародонтална карта, специфични изследвания. 

План и прогноза. Рискови фактори. Инициална терапия – протокол на работа, специфика на 

ултразвуковата и ръчната обработка и инструментариум. Практическа работа върху модели 

с ултразвук.

такса участие – 410 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

инЖекционно комПоЗитно иЗГраЖдане на ЗъБи
София, 20 февруари 2023 г., Патриция академи, бул. Сливница 164а
Ръководител на курса – д-р Радослав Аспарухов
Показания и противопоказания. Клиничен протокол. Полихроматична техника. Предпазване на меките 

тъкани. Финиране, полиране и текстура. Трикове и съвети. Демонстрационна и практическа част: 

Инжекционна техника във фронталния и постериорния участъци върху модел. Директни композитни 

фасети.

Всеки участник получава ПОДАРЪК: Injection Moulding Kit - който съдържа 1 картюша Exaclear и А1, А2, 

А3 шприци G-aenial Universal Injectable.

такса участие – 390 лв. без ддС



Лекционен и Практически курс:

ГЛаС-фиБровЛакна в СтоматоЛоГията
София, 08 март 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Представяне на влакната и тяхното 

приложение в денталната практика. 

Представяне на everStick C&B - корони и мостове

в протетиката. EverStick Perio, EverStick Post,

EverStick Net

Практическа част:
Изработване на мост с глас-фибровлакната.

Съставяне и изработване на индивидуален щифт. 

EverStick NET – бърза и гъвкава реакция при травма 

или загуба на естетика.

Всеки участник получава ПОДАРЪК 1 влакно – 8 см.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен курс:

Съвременни кЛиниЧни реШения 
в детСката дентаЛна Практика 
София, 18 март 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р Йордан търпоманов
В предстоящият лекционен ден, д-р 

Търпоманов ще представи съвременни 

решения, основани на литературни данни 

и на собственият му клиничен опит. Ще 

се акцентира на индивидуалният подход 

спрямо конкретната клинична ситуация, ще   

наблегне на едни от най-често срещаните 

предизвикателства,  като лечението 

на кариеса и ендодонтското лечение на 

временни зъби, най-често срещаните 

дисплазии, като моларно-инцизивната 

хипоминерализация и зъбна флуороза, както 

и на ендодонтското лечение на постоянни 

зъби с незавършено кореново развитие и 

използването на съвременните 

биоматериали.

такса участие – 350 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

как СиГурно и БеЗоПаСно да ПоСтавя 
Своя Първи имПЛант?
София, 19 март 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р иван десимиров
Програмата поставя акценти върху базовите 

принципи на имплантиране в това число:

Обща част - цели и възможности на така 

нареченото не усложнено имплантиране 

и предимствата на субкресталното 

позициониране на импланта. Имплантна 

Макро и Микрогеометрия, приложна 

анатомия.

Медикаментозна подготовка и покритие 

на пациента. Хирургична техника на 

“неусложненото имплантиране”- разрези, 

дизайн на ламбата, адекватна позиция на 

импланта в светлината на протетично 

водено планиране, шевове, шевен материал.

Всеки участник получава ПОДАРЪК един 

имплант Еpikut.

такса участие – 890 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс: 

кофердам. уверени и СиГурни в 
еЖедневната Практика. оСновни ПринциПи. 
иЗБор на ПодходяЩ инСтрументариум. 
Поведение При иЗоЛацията на трудни 
СЛуЧаи
София, 22 март 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р мариета дочева
Избор на подходящ инструментариум.

Поведение при изолацията на трудни случаи.

Работа с кофердам. Индикации, 

предимства и недостатъци.  

Видове инструменти и материали.

Практически част: работа с кофердам, 

Palodent V3 – новата матрична 

система на пазара.

такса участие – 180 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:  

въЗСтановяване на СиЛно раЗруШени ЗъБи
София, 30 март 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
Ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Анализ на остатъчните зъбни структури. 

Биомеханика и видове сили.

Редукция и туберкулно покритие – кога и как? 

Директно или индиректно?

Типове препарация за адхезивни индиректни 

постериорни възстановявания.

Дизайн на препарационната граница.

Deep Margin Elevation – повдигане/

преместване на дълбоки граници.

Всеки участник получава ПОДАРЪК 

1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:  

WIN WIN CONCEPT IN ENDO  
БеЗ ГреШки в Света на маШинната оБраБотка
София, 01 април 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
Ръководител на курса – д-р Илияна Тренчева 

В курсът  ще бъдат разгледани всички 

етапи от провеждането на едно съвременно 

ендодонтско лечение:

Поставяне на диагноза, прогноза и план 

на лечение, Изолация и преендодонтско 

изграждане.

Кавитет за достъп, определяне на работна 

дължина, постигане на проходимост и 

„гладък път“.

Фокусът и практическата работа ще 

бъдат насочени към машинната обработка 

на кореновите канали и предимствата на 

различните системи Dentsply Sirona. 

такса участие – 310 лв. без ддС

За информация и записване:
Забел Бедикян - 0887 408331 / Анита Захариева - 0882 331600



Лекционен и Практически курс:

оСнови на CBCT /конично-лъчев компютърен 
томограф/
София, 02 април 2023 г., Патриция академи,
 бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р Росен Борисов доктор
Курсът запознава с технологията на CBCT, 

предимствата и ограниченията на образите 

получени чрез нея. Ще бъде демонстрирана 

софтуерната среда на триизмерните образи, 

основните инструменти за обработката и 

интерпретирането им.

Описание на CBCT технологията, артефакти, 

работна среда при CBCT, инсталиране на 

софтуера за работа със СВСТ.

Практическа част: 
Систематично изследване на индивидуални 

клинични случаи в работната среда на CBCT. 

Индивидуализиран контрол на приложението 

на работния протокол за интерпретиране 

на CBCT образите.

такса участие: 490 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

ПредиЗвикатеЛСтва При въЗСтановяване на 
диСтаЛни ЗъБи
София, 05 април 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Морфология за дистални зъби.

Критерии за избор на възстановителна 

стратегия. Клас I, II, МОД възстановявания

 – специфики.

демонстрационна и практическа част:
Възстановяване на клас I с глас-хибрид.

Отворен и затворен сандвич клас II.

Възстановяване с подсилен с влакна 

композит.

Всеки участник получава ПОДАРЪК 

1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

менидЖмънт на имПактираните ЗъБи – 
Съвременни концеПции При екСтракцията им
София, 22 и 23 април 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р ивайло Пашов
Индикации/контраиндикации за хирургично 

лечение. Класификация на ретенцията на

трети молар. Етапи на хирургичната 

интервенция. Периоперативен 

мениджмънт-премедикация/медикаментозно 

лечение. Антибиотично лечение-

терапевтичен/превантивен прием. 

Практическа част:
Принципи при оформяне дизайна на 

мекотъканните ламба, дизайн, параметри на 

ламбата в пълна дебелина. Типове 

мукопериостални ламба. 

Шиене-принципи.

такса участие – 1000 лв. без ддС

Лекционно ДеМонстрационен курс:

адхеЗия в СтоматоЛоГията. ПроБЛеми 
и реШения
София, 10 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Проблеми в адхезивната стоматология.  

Видове адхезия.  Субстрати – свойства

и подготовка. Адхезивни техники:

Стоматология, базирана на доказател-

ства. Клинични критерии а успех. 

Клинични съвети.

Всеки участник получава ПОДАРЪК 

1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс: 

THE PREP – индиректни адхеЗивни 
въЗСтановявания
София, 13 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р Пиер димитров
Предимства на индиректните възстано-

вявания, съвременни тенденции в препа-

рацията за изцяло адхезивни керамични 

и композитни възстановявания, цели на 

препарацията за индиректни възстано-

вявания, морфологично водена препарация – 

определящи фактори при препарацията 

и финалното възстановяване.

такса участие – 450 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:  

СПеШни СъСтояния в дентаЛната 
Практика
София, 17 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
Ръководител на курса – д-р Витан Витанов
Обучението е практически насочено и 

ще обхване спешни състояния в дентал-

ната практика.

Курсът включва лекционен и практически

модул, водени от лекари, върху следните

теми:

Лекционен модул:
•Особености на оказване на първа 

помощ

•Какво трябва да има в спешния ни шкаф - 

консумативи, медикаменти.

•Основни принципи при оказване на 

първата помощ

Практически модул:

•Изследване на пострадал

•Техника на обдишване

•Техника на сърдечен масаж

•Техника на дефибрилация, работа с AED

такса участие – 260 лв. без ддС

За информация и записване:
Забел Бедикян - 0887 408331 / Анита Захариева - 0882 331600



Лекционно ДеМонстрационен курс:

адхеЗия в СтоматоЛоГията. ПроБЛеми 
и реШения
София, 10 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Проблеми в адхезивната стоматология.  

Видове адхезия.  Субстрати – свойства

и подготовка. Адхезивни техники:

Стоматология, базирана на доказател-

ства. Клинични критерии а успех. 

Клинични съвети.

Всеки участник получава ПОДАРЪК 

1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс: 

THE PREP – индиректни адхеЗивни 
въЗСтановявания
София, 13 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р Пиер димитров
Предимства на индиректните възстано-

вявания, съвременни тенденции в препа-

рацията за изцяло адхезивни керамични 

и композитни възстановявания, цели на 

препарацията за индиректни възстано-

вявания, морфологично водена препарация – 

определящи фактори при препарацията 

и финалното възстановяване.

такса участие – 450 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:  

СПеШни СъСтояния в дентаЛната 
Практика
София, 17 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
Ръководител на курса – д-р Витан Витанов
Обучението е практически насочено и 

ще обхване спешни състояния в дентал-

ната практика.

Курсът включва лекционен и практически

модул, водени от лекари, върху следните

теми:

Лекционен модул:
•Особености на оказване на първа 

помощ

•Какво трябва да има в спешния ни шкаф - 

консумативи, медикаменти.

•Основни принципи при оказване на 

първата помощ

Практически модул:

•Изследване на пострадал

•Техника на обдишване

•Техника на сърдечен масаж

•Техника на дефибрилация, работа с AED

такса участие – 260 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

ендодонтия в крак С времето
София, 03 юни 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р емил Сариев
В презентацията ще бъдат разгледани 

основни моменти от съвременното 

ендодонтско лечение. Възможна ли е 

обработка на ендодонтското пространство 

с изцяло машинен протокол. Защо машинната 

обработка в наши дни е безопасна, ефикасна

и предвидима.

такса участие – 350 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

директни еСтетиЧни въЗСтановявания
във фронта
София, 07 юни 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Биомиметика. Дентална морфология. 

Дентална фотография. Рефлективна крос-

поляризация. демонстрационна и практическа част:
Клас ІV – възстановяване върху модели.

ПОДАРЪК 1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен курс с Практическа насоченост:

диСциПЛина на реПутацията. методика За 
ПоЗициониране и иЗГраЖдане на реПутация
варна, 01 април 2023 г., х-л Голдън тюлип
Ръководител на курса – д-р Радослав Благоев 

Стратегия за изграждане на репутация. 

Експоненциално или линейно развитие на 

бизнеса. Позициониране. Грижа за Вашата 

уникалност /дисциплина на стойността/. 

Емоционална интелигентност. Изкуството 

да задаваме въпроси. Ценообразуване и 

мениджмънт на финансите.

такса участие – 390 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

въЗСтановяване на СиЛно раЗруШени ЗъБи
варна, 21 април 2023 г., х-л амирал 
ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Анализ на остатъчните зъбни структури. 

Биомеханика и видове сили.

Редукция и туберкулно покритие – 

кога и как? Директно или индиректно?

Типове препарация за адхезивни 

индиректни постериорни възстановявания.

Дизайн на препарационната граница.

Deep Margin Elevation – повдигане/премества-

не на дълбоки граници.

Всеки участник получава Подарък 

1 шприца GC G-aenial A’CHORD

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционно ДеМонстрационен курс:

адхеЗия в СтоматоЛоГията. 
ПроБЛеми и реШения
варна, 22 април 2023 г., х-л амирал 
ръководител на курса – д-р радослав аспарухов
Проблеми в адхезивната стоматология.  

Видове адхезия. Субстрати – свойства и 

подготовка. 

Адхезивни техники – анализ. Стоматология, 

базирана на доказателства. Клинични 

критерии за успех. Клинични съвети.

ПОДАРЪК 1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие – 240 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

THE PREP – индиректни адхеЗивни 
въЗСтановявания
Бургас, 25 март 2023 г., х-л България
ръководител на курса –д-р Пиер димитров
Предимства на индиректните 

възстановявания, съвременни тенденции в 

препарацията за изцяло адхезивни керамични 

и композитни възстановявания, цели на 

препарацията за индиректни възстано-

вявания, морфологично водена препарация 

– определящи фактори при препарацията и 

финалното възстановяване.

такса участие: 450 лв. без ддС
За информация и записване:

Христо Стоев – 0885 670 954 

ВАРНА

За записване:
Забел Бедикян - 0887 408331 / Анита Захариева - 0882 331600

БУРГАС

За информация и записване: 
Анна Стоева – 0876 418 763

Лекционен и Практически курс:

диСциПЛина на реПутацията. методика
За ПоЗициониране и иЗГраЖдане на 
реПутация
София, 21 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – Радослав Благоев
Стратегия за изграждане на репутация. 

Експоненциално или линейно развитие 

на бизнеса. Позициониране. Грижа за

Вашата уникалност /дисциплина на

стойността/. Емоционална интелигент-

ност. Изкуството да задаваме въпроси. 

Ценообразуване и мениджмънт на 

финансите.

такса участие: 390 лв. без ддС 

Лекционен и Практически курс:

фокуС: ПреЗ оБектив и микроСкоП 
София, 20 май 2023 г., Патриция академи, 
бул. Сливница 164а
ръководител на курса – д-р теди къртева
Гост лектор - д-р Божидар кафелов 
За начинаещи и напреднали, курсът 

ще покрие: Кадрите... и защо ни трябват

В джунглата на фото техниката

(с карта). В пустинята на настройките.

Рисуване със светлина в кабинета.

Микросвят през микроскопа.

демонстрация: Кадри през обектив.

Кадри през микроскоп. Фотографски пъзел.

такса участие: 490 лв. без ддС



Лекционен и Практически курс:

ендодонтия в крак С времето
Пловдив, 22 април 2023 г., Парк хотел Пловдив
Ръководител на курса – д-р Емил Сариев
В презентацията ще бъдат разгледани 

основни моменти от съвременното 

ендодонтско лечение. Възможна 

ли е обработка на ендодонтското 

пространство с изцяло машинен 

протокол. Защо машинната обработка 

в наши дни е безопасна, ефикасна и 

предвидима.

такса участие – 350 лв. без ддС
За информация и записване: Росица Семерджиева – 0887 949 595

ПЛОВДИВ

Лекционен и Практически курс

София, 7 - 9 април 2023 г., Патриция академи, бул. Сливница 164а
Ръководител на курса: д-р Богдан Опреа, Румъния

Първи Ден:
ИНТЕГРИРАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА.
Индикации за ДИРЕКТНИ възстановявания за дентално лечение в едно посещение със 

системата CEREC. Интеграция на системата CEREC с други дигитални технологии: 

T Scan, Modjaw, SICAT (ендо, въздух, имплант, функция), 3D принтиране и други.

демонСтрация на Живо: „60 минути за керамична коронка с CEREC SW 5.X” - 

практическа демонстрация, от лектора с дигитален работен процес 

за изработване на изцяло керамична коронка върху дидактичен модел. 

Множество възстановявания на квадрант - дизайн и фрезоване. Биокопие 

техника за фронтална фасета/коронка - дизайн и фрезоване.

Втори и Трети Ден:
ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ЕКИП. УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА
NB! СИЛНО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО е всеки дентален лекар да бъде придружен 

от ПОНЕ 1 член на екипа - дентален асистент/рецепционист.

ПървонаЧаЛна конСуЛтация - екиПен Подход
Петте дисфункции на екипа. Превръщане на екипните дисфункции 

в екипно подреждане. „ПАРИТЕ – тяхната роля за здравето на Вашия 

дентален бизнес“. Как да определите таксите, за да увеличите 

максимално рентабилността на Вашия дентален бизнес? „Пътуването” 

на парите. 

”дентаЛен каБинет За 1 миЛион $”.
Как да планирате растежа и развитието на Вашия кабинет? 

Петгодишният план за създаване на ”дентален кабинет за 1 милион $”.

такса участие:
Първи ден – 300 лв. без ддС

втори и трети ден – 450 лв. без ддС 
трите дни – 600 лв. без ддС

За информация и записване:

Силвия Начева - 0882 125979 /Забел Бедикян - 0887 408331 

Лекционен и Практически курс:

директни еСтетиЧни въЗСтановявания във 
фронта
Пловдив, 08 април 2023 г., Парк хотел Пловдив
ръководител на курса – д-р Радослав Аспарухов
Биомиметика. Дентална морфология. Дентална 

фотография в ежедневната практика. 

Рефлективна крос-поляризация. Флуоресценция, 

опалесценция, транслуценция.

Всеки участник получава ПОДАРЪК - 1 шприца 

GC G-aenial A’CHORD.

такса участие: 240 лв. без ддС

Лекционен и Практически курс:

въЗСтановяване на СиЛно раЗруШени ЗъБи
Пловдив, 07 април 2023 г., Парк хотел Пловдив
ръководител на курса – д-р Радослав Аспарухов
Анализ на остатъчните зъбни структури. Биомеханика и видове сили. Редукция и туберкулно покритие – 

кога и как? Директно или индиректно? Типове препарация за адхезивни индиректни постериорни 

възстановявания. Дизайн на препарационната граница.

Deep Margin Elevation – повдигане/преместване на дълбоки граници.

Всеки участник получава ПОДАРЪК - 1 шприца GC G-aenial A’CHORD.

такса участие: 240 лв. без ддС

DENTSPLY
SIRONA DAYS


