
EDELWEISS WORKSHOP 2018
гр.БАНСКО

kiril.dentatechnica@gmail.com

Продължителност:

12:00 -14:00ч.
Място:
Гранд хотел Банско 

Дата:
12 октомври 2018г. 

Лектор:

д-р НИКОЛА 
ПОДОЛЕШОВ

Теоретично-демонстрационен курс 

ФАБРИЧНО произведени фасети и оклузални 
ламини от синтерована керамика с фотополимерен 
матрикс, лазерно полирани

ФАБРИЧНО произведени фасети и оклузални ламини 
от синтерована керамика с фотополимерен матрикс, 
лазерно полирани. Здравина подобна на естествения 
емайл - еластичен модул, износоустойчивост и 
устойчивост на преоцветяване. Налични в размери S; 
M; L, съответно за горна и долна челюст. Възможност 
за пълна устна рехабилитация - пациентът може да 
получи в едно посещение,  нова визия и захапка. 

Този курс се провежда по време на Национален Форум 
по Дентална Медицина- Банско 2018г.



Теоретично-демонстрационен курс за работа с фабрични фасети и оклузални ламини. 12.октомври 
2018г., гр.Банско, Гранд хотел Банско

ПРОГРАМА:
12:00 -13:00 - Теоретична част

1. Общ преглед на системата Edelweiss за фабрични ламини и фасети
- Какво представлява системата?
- Индикации за употреба;

2. Постигане на високо естетични резултати чрез използване на 'non-prep"

1. Презентация на клинични случаи:
- Трайни оцветявания на съзъбието;
- Зъби с анатомични дефекти;
- Пародонтални случаи;
- Ортодонтски случаи.

2. Подреждане на централна релация за постигане на функционална хармония;

3. Оклузални ламини - случаи на цялостна рехабилитация и повдигане на
захапка;

4. Практическа презентация на модел - Адаптация, характеристика и финална
обработка на оклузални ламини и фасети.

14:00-14:30 - Дискусия и въпроси 

Цена за участие - 50 лв. 
Участниците в курса получават 15% отстъпка от последващи поръчки на фасети и оклузални 
ламини Edelweiss.

За информация и записване:
д-р Георги Сойтариев - тел.: 0888 33 38 60
д-р Виржиния Стоянова - тел.: 0888 49 09 48
Десислава Иванова - тел.: 0889 66 01 62
Кирил Цацов - тел.: 0887 66 37 39
Дентатехника офис София - тел.: 02/ 975 30 87; 876 32 77

Edelweiss системата;

13:00 - 14:00 - Демонстрационна част




