
EDELWEISS ADVANCED 
       WORKSHOP 2019

03/04 МАЙ 

Wolfurt Австрия

Сертифициран практически 
курс за работа с фабрично 
произведени фасети и 
оклузални ламини



Този курс покрива пълния работен процес за работа с Edelweiss системата - от 
индивидуализацията до грижите за поддръжка. След приключване на курса 
участниците ще са сертифицирани и напълно способни да работят самосто-
ятелно с ФАБРИЧНО произведени фасети и оклузални ламини. Възможност 
за пълна устна рехабилитация - за около 4-5 часа пациентът може да получи 
нова визия и захапка. За практическия курс са осигурени индивидуални кито-
ве за работа. Курсът включва практика и проследяване на клиничен случай с 
пациент.

Денят, преди курса - 2 май, четвъртък
17.00 Тръгване с организиран транспорт 

от летище Меминген/ Мюнхен.
18.30 Пристигане и настаняване в хотел 

Katherinenhof, Dornbirn.
20.00 Официална вечеря

Ден първи - 3 май, петък
9.00  Трансфер от хотела
9.30  История и представяне на 

Edelweiss den  stry. Индикации и 
клинични случаи. 
Водещ: д-р Стефан Лампл

11.30  Практически насочена лекция. 
Индикации и клинични случаи. 
Предимства за стоматолога при 
работа с EDELWEISS системата. 
Водещ: д-р Стефан Лампл

13.00  Обяд
14.00  Педиатрични корони и POST & 

CORE презентация. Отворена дис-
кусия и често задавани въпроси .

15.00  Работа с пациент на живо - 
наблюдение на процеса. 

 Лекуващ: д-р Стефан Лампл
19.00  Официална вечеря

НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:

д-р Никола Подолешов
C.D.T D.M.D.

д-р Дезигар Муудли
B.D.S. M.D.S. Ph.D.

д-р Александра 
Подолешова

C.D.T. D.M.D. M.D.Sc

Мартин Лампл
M.D.T.

Програма

В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА СА ВКЛЮЧЕНИ:
1. Две нощувки със закуски в хотел 4 звезди; 
2. Официални обяди и вечери;
3. Трансфери от летище и хотел; 
4. Практическо обучение и индивидуални китове за работа по време на обучението; 
5. Практика, мониторинг и проследяване на клиничен случай с пациент; 
6. Обиколка в базата на Edelweiss Den  stry; 
В цената не са включени самолетните билети!

д-р Стефан Лампл
В.D.S. M.D.T. B.B.A.

Управител и основател 
на еdelweiss den  stry



Ден втори- 4 май, събота
9.30  Трансфер от хотела
10.00  Обиколка на зъботехническата 

лаборатория. Поздравления от 
Мартин Лампл. Отворена диску-
сия и често задавани въпроси.

11.00  Връщане в седалището на 
Edelweiss Den  stry. Презентация 
на Мартин Лампл. Анализиране 
на вертикални и хоризонтални 
размери. Мускулна релаксация 
чрез шиниране. Възстановяване 

на дисфункционални проблеми, 
след постигане на идеална захап-
ка. Изработка на индивидуализи-
рани възстановявания с Edelweiss 
продукти в лабораторията.

12.30  Обяд
13.30  Практическа работа с Фасетите и 

Оклузалните ламини. Отворена 
дискусия и често задавани

16.30  Сертифициране

Език на курса:  Английски, 
с превод на български език

www.edelweiss-den  stry.com

Забележителности, които може да посетите. 

СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

цена 
за участие  

€850

ЗА ВТОРИ ДОКТОР ОТ ЕДНА 
И СЪЩА ПРАКТИКА ИЛИ 
ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ 

ЦЕНА: €165



www.edelweiss-den  stry.com

За информация и записване:
д-р Виржиния СТОЯНОВА - тел.: 0888 490 948
Десислава ИВАНОВА - тел.: 0889 660 162
Офис София: 02 975 30 87, 02 876 32 77

www.dentatechnica.com


