
 

Дигитално планиране
и протезиране 
с BioHorizons

14 юни 2019 | 9:00 - 13:00 | Лектор д-р Росен Венелинов | 
Стоматологично студио “Венелинов”

Практически курс за стоматолози и зъботехници

Защо да участвате?
Участието ви в този курс ще ви позволи да усъвършенствате техниките за 
подготовка, планиране и изработване на хирургичен водач.

Курсът е ориентиран към практикуващи млади и 
по-опитни стоматолози, хирурзи и имплантолози. Целта 
му е да се разгледа подробно подготовката, планирането 
и изработването на хирургичен водач (SG) за водено 
имплантиране. Изработване и фиксиране на 
имплантатно носен временен мост или прототип.

Обучението ще премине през две етапа - подготвка на 
устата и вземането на дигитален отпечатък, 
имплементирането му в 3D дентален имплантологичен 
софтуер, наслагване със СВСТ на пациента. 

След уточняване на типа, размера (диаметър и дължина) на импланта спрямо 
ложата и съседните анатомични структури планиране на позицията - спрямо 
костта и спрямо протетичната супраструктура. Финализиране на плана с 
принтиране на хирургичен водач. Курсистите ще поставят имплант на липсващ зъб 
на модели с помощта на предварително планиран SG. Планиране, изпълнение и 3D 
принтиране на имедиатен, отложен имплантатно носен мост или прототип. 
Работа върху моделите с поставени 4/6 импланта. 

Научна програма
09:00 - 10:00 - Демонстрационна част  
- Събиране на първичната информация (снимки, видео, ситуационни отпечатъци, 
СВСТ, информация от пациента)
- Планиране на хирургичен водач за единичен имплант или няколко импланта в 
група
- Изработване и 3D принтиране на SG

ТИТАНИТЕ 2019
ЛЯТНОТО ТУРНЕ НА

Годишна среща на имплантолози, пародонтолози 
и протезисти 14-16 юни 2019

10:00 - 11:00 - Практическа част - Поставяне на 
имплант на модел с помощта на SG
(работи се в екип от двама курсиста - единият 
асистира, докато другия поставя импланта)



Лектор

За информация и записвания:

ИМПЛАНТ БИ ЕЙЧ ООД
0800 12 464 | 0896 890 821 | office@implanti.bg | www.titanite.implanti.bg

Признат лектор, участващ в множество български и международни дентални 
форуми в страната и чужбина от 2006 г. Статии на д-р Венелинов са публикувани в 
множество български и международни издания.Участва в разработването на 
инструменти за работа с композит с един от реномираните произведители в 
САЩ – Paradise Dental Technologies. Те създават по негов дизайн комплекта Dr.V – 
composite set

Д-р Росен Венелинов

Естетична стоматология и кореново лечение

През 2000 г. завършва Факултета по стоматология – МУ 
Пловдив.  Създава Стоматологично студио Венелинов 
през 2001 г. Практикува ендодонтия от 2003 г. Естетична 
стоматология от 2004 г. Член и учредител на Българско 
Ендодонтско Общество от 2006 г.

Лектор и opinion leader за България на фирмата GC – 
(Япония) от 2007 г; на фирма Coltene (Швейцария) за 
ендодонтия от 2010 г.

Цена на курса
Цена 500лв. която включва участие в workshop-a и материалите, които ще се 
използват по време на курса.

11:00 - 11:30 Демонстрационна част
- Планиране на 3D принитиран временнен мост или прототип
- Изработване на 3D принитиран временнен мост или прототип

11:30 - 12:30 Практическа част
- Фиксиране на имедиатен временен мост върху модел
- Изпробване на Прототип на имплантатно носен мост

12:30 - 13:00 Обсъждане
- Обсъждане на собствени клинични случаи


