
Теорeтико-практически курс

Мокъпът, 
без който не можем. 
Съвети и трикове.

Лектори: Лектори: 
д-р Георги Илиев, дм  

д-р Димитър Георгиев  

Място: Място: 
Варна

Хотел Голдън Тюлип

Дата: Дата: 
15 март 2019 г.

петък

д-р Георги Илиев, дм д-р Димитър Георгиев
Преподавател към Катедра “Протетична Дентална Медицина“, Факултет по Дентална медицина, София. 

През 2009г. д-р Георги Илиев придобива специалност по Протетична Дентална Медицина. През 2017г. придо-

бива 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 възстановявания и дигиталните технологии.

Стоматолог с 10 годишен опит в клиника СтанДентал като послед-

ните 3 години е посветил изцяло на дигиталния протокол в дентал-

ната медицина. Доктор Георгиев разполага с задълбочени познания в 

областта на интраоралното сканиране, софтуерите за дентален 

дизайн, имплантология, ортодонтия и др.



За информация и записване:
Нина Малкочева - GSM: 0884 141 712, инж. Мартин Горидков - GSM: 0886 294 422 

Дентатехника офис Варна - тел.: 052 800 269, GSM: 0886 304 614

програма:програма:
Теоретична част:
9:30 -  І-ва част теория

10:30 -  Кафе пауза

11:00 -  ІІ-ра част теория
Сканиране с интраорален скенер 
/д-р Димитър Георгиев/

12:00 - 12:30 - Обсъждане

Практическа част:
13:30 -  Начало на практическата част

Всеки участник сканира модела с 
интраорален скенер.

190 лв.Такса 
с ДДС

80 лв.Такса
с ДДС

Теоретична част:
- Дигитален протокол и важни насоки спрямо индивидуалните 

черти и предпочитанията на пациента 
- Двуизмерна и триизмерна рамка на дизайн – размери, пропорции, 

корелации, наклони и форми на зъбите
- Анализ на бъдещите възстановявания и оклузални съотноше-

ния 
- Метод за използване и модификация на оклузален джиг 
- Сканиране с интраорален скенер 

 Практическа част:
- Приложение на интраоралното сканиране  
- Планиране и създаване на индивидуализиран триизмерен мокъп
- Приложение на 3D принтирането в денталната практика 
- Планиране, визуализиране и функционално тестване на създаде-

ните проекти 
- Изработване на различни силиконови индекси за прехвърляне на 

дизайна от принтиран 3D модел в устата на пациента 

пълен курс

теоретичен курс


