
Теория и практика

Прецизният отпечатък, съвети и трикове 
Лектор: д-р Георги Илиев, дм

ПРОГРАМА:

 9:00  Регистрация

  9:30  Теоретична част

11:00  Кафе пауза

11:15  Практическа част

13:00  Дискусия и въпроси

13:15  Провеждане 
на жребий:

участник от курса ще стане 
собственик на смесителна 
машина PENTAMIX3

20 Април 2019

Хотел Холидей Ин
Пловдив, ул. Васил Левски 109

Местата са ограничени 
Регистрация е задължителна!

Такса участие 
185 лв. с ДДС

3MSM  Health Care Academy



Преподавател към Катедра “Протетична Дентална Медицина“, Факултет по Дентална 
медицина, София. През 2009г. д-р Георги Илиев придобива специалност по Протетич-
на Дентална Медицина. През 2017г. придобива научно образователна степен Доктор. 
Той е член на EAED Европейска академия по естетична дентална медицина. Член е на 
Българското научно дружество по дентална медицина. Част е от екипа на Visagismile/
Rebel simplicity заедно с д-р Галип Гюрел, доц. Димитър Филчев и бразилски колеги. 
Интересите на д-р Илиев са насочени в областта на изцяло керамичните възстановя-
вания и дигиталните технологии.

д-р Георги Илиев, дм

Теоретична част: 09.00 – 11:00 ч.
• Избор на отпечатъчна лъжица - фабрична или индивидуална
• Методи за ретракция
• Адстрингенти и техните разновидности 
• Избор на отпечатъчен материал - силикони, полиетери - консистенции 
• Критерии за оценка на иделания отпечатъчен материал
• Отпечатъчни техники
• Дезинфекция на отпечатъците

Кафе пауза: 11:00 – 11:15 ч.

Практическа част: 11.15 – 13:00 ч.
Работа с материалите на 3M: Protemp 4, RelyX U200, Express XT Penta, Imprint 4 Penta, Monophase, 
Astringent Retrac  on Paste

• Възможност за работа върху специално подготвени гипсови модели за всеки участник
• Демонстрация и работа с апарат за машинно смесване на отпечатъчни материали Pentamix 3
• Възможност за работа с всички видовe пистолет 1:1/2:1, 4:1/10:1
• Възможност за работа с различните отпечатъчни материали за машинно и ръчно смесване и 
техните коректурни маси.

Дискусии и въпроси: 13:00 – 13:15 

Провеждане на жребий: 13:15 – 13:30
участник от курса ще стане собственик на смесителна машина 
PENTAMIX3

3MSM  Health Care Academy

За информация и записване:
Красимира Павлова - тел.: 0885 729 866
Кристина Матанова - тел.: 0887 010 744
Дентатехника офис Пловдив - тел.: 032 632 378

Прецизният отпечатък, съвети и трикове 
Лектор: д-р Георги Илиев, дм


