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СЕРТИФИЦИРАН ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

Прeдвидими и анатомични 
възстановявания на контактнате зони. 
Работа с PALODENT V3 матрична система. 
От конвенционалното циментиране до 
денталния бондинг. Съвременни 
концепции при директни и индиректни 
възстановявания.

място: гр. Видин, хотел РОВНО
продължителност: 09.00 - 14.00 ч.

ПРОГРАМА:

9:00-11:45 ч. Теоретична част
11:45-11:15 ч. Кафе пауза

11:15-13:30 ч. Практическа част
13:30-13:45 ч. Получаване на сертификати

13:45-14:00 ч. Дискусии и въпроси

лектор: 
д-р Мариета Дочева

Такса участие: 

95 лв.
с ДДС



ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 

45 лв.

Работа с Ceram X Universal, Ceram Duo, 
Prime&Bond Universal, Core & Post, Endo & Resto 
system, Calibra Cement, Calibra veneer, Palodent V3 
матрична система

Теоретична част:
9:00-11:45 ч.

В този курс ще получите отговор на 
въпросите:

• Кога да възстановим директно и кога да
изберем индиректен подход?

• Различни ли са ендодонски лекуваните
зъби и какъв да е подхода ни към тях?

• Какви са съвременните клинични прото-
коли при адхзивно - свързаните възста-
новявания?

• Какво е общото и различно в отделните
етапи, в зависимост от избора на възста-
новителен материал?

• Какво да бъде поведението ни при ра-
бота във фронталния участък и при въз-
становявания в дисталната област?

Кафе пауза:
11:45-11:15 ч.

Практическа част:
11:15-13:30 ч.

• Тънкости и трикове при работа с 
матрична система PALODENT V3

• Щифтове подготовка и изработване на 
онлей върху предварително препарира-
ни модели

• Изработване на композитна фасета
• Циментиращ протокол
• Композитни възстановявания I, II   и V 
клас кавитети

Получаване на сертификати: 13:30-13:45 ч.
Участниците в практическата част 
получават ПОДАРЪК компюли CERAM & SDR

Дискусии и въпроси:
13:45-14:00 ч.

ПРОГРАМА:
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