
         ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 
             ЗА РАБОТА С 
 ФАСЕТИ И ОКЛУЗАЛНИ ЛАМИНИ 

13 СЕПТЕМВРИ

 СофияДентатехника



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.

Теоретична част 
09.00 Начало
& Запознаване с Edelweiss системата за пълна устна 
рехабилитация с фабрично произведени фасети 
и оклузални ламини от синтерована керамика 
лазерно полирани

& Протокол на работа
& Предимства при използването на Edelweiss сис-
темата

& Индикации за употреба
& Постигане на високо-естетически резултати с 
иновативната процедура без препарация

& Презентация на клинични случаи от ежедневна-
та практика решени с Edelweiss системата:
- фрактурирани зъби
- при променен цвят на зъбите
- пародонтално компрометирани
- след ортодонтско лечение

& Управление на риска и предпазване от грешки
& Определяне на централна релация като първа 
стъпка при постигане хармония в оклузията

& Протокол за постигане на най-добра естетика и 
функция в едно посещение

& Оклузални ламини и тяхната употреба в еже-
дневната практика:
- при витални и невитални зъби

Програма

ЛЕКТОР:

д-р Никола Подолешов
C.D.T D.M.D.

цени: 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 

95 лв.

       140 лв.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ + 
ДЕМОНСТРАЦИЯ



Забележителности, които може да посетите. 

- пълна устна рехабилитация 
- повдигане на захапката

& Увеличаване на приходите и марке-
тингов ефект пред пациенти и коле-
ги 

11:30 - 12:00 – Обяд 

Практическа част
12:00 - 14:45
& Адаптация на антериорни ламини 
върху модел

& Адаптация на оклузални ламини 
върху модел

& Индивидуализация на антериорни 
и оклузални ламини

& Процедура по надграждане и бон-
диране на ламините

& Довършителни дейности - финиране
и полиране

& Последваща грижа

Получаване на сертификати
14:45 - 15:00 

Дискусии и въпроси
15:00 - 15:30

www.dentatechnica.com

Работа с HANDS-ON KIT (Special) 
съдържа специално подготвени гип-
сови модели: фрактуриран латерал, 
или диастема, или ротиран централ, 
или оклузална травма, 4 броя демо-
фасети, 8 компюли Нано композит на 
98 % напълнен, 2 броя полирани гуми 
с различна абразивност за многократ-
на употреба, 1 мандрел, борер за ин-
дивидуализация на фасети и оклуза-
ли, 6 броя Sofl ex Discs, 1 гипсов модел, 
1 Mylar лента, 1 Polishing Strip, 1 Mixing 
well and Microbrush

       450 лв.
цена: 



www.edelweiss-den  stry.com

www.dentatechnica.com

За информация и записване:
д-р Виржиния Стоянова - тел.: 0888 49 09 48
Десислава Иванова - тел.: 0889 66 01 62
Илияна Илиева - тел.: 0888 383 256

Дентатехника Централен офис - тел.: 02 975 08 60; 02 975 30 87


