
 

Техника и мениджмънт 
на възстановяване с 
единичен имплант в 
естетичната зона

14 юни 2019 | 9:00 - 13:00 | Лектор д-р Петър Дучев 

Защо да участвате?
Курсът ще разгледа ключови хирургични и протетични обстоятелства за 
постигане на мекотъканна интеграция и оптимален естетичен вид. Ще се 
засегнат в дълбочина  теоретичните постановки относно мениджмънта на 
провизорните възстановявания върху единичен имплант. Максимална 
периимплантна мекотъканна естетика около окончателни 
възстановявания-критичен елемент за гингивална интеграция и естетичен 
успех.

За кого е подходящ практическия курс?

ТИТАНИТЕ 2019
ЛЯТНОТО ТУРНЕ НА

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

Курсът е подходящ за всички зъболекари, работещи с импланти във всички 
фази на тази работа: планиране, хирургия, протетични възстановявания

Какво ще видите?
Ще започнем с предварителната диагноза и работата с “безнадежни зъби” до 
момента на тяхната екстаркция. Информация от 3-д скенер и как да я 
подобрим. Хирургични особености:-минимално-инвазивна екстракция, 
“тунелизиране” на меките тъкани, без вертикални разрези, компактиране на 
костният заместител, поставяне на импланта и неговата 3-д позиция, 
мекотъканен графт(кога и от къде), техники на зашиване

Нашите пациенти непрекъснато повишават 
изискванията си към нас. Дълго време 
“преживяемостта” на импланта беше достатъчна, 
но не и днес. Пациентите ни все по често имат 
големи изисквания относно естетиката и външия 
вид на възстановяваноията си върху импланти.

Какво ще упражните?
Поставяне на имплант на епокси модел, създаване на временно 
възстановяване



Лектор

За информация и записвания:

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

От 2009 до 2011 г. посещава курс за безметални възстановявания в Geneva smile 
center под ръководството на проф. Дидие Диечи. През 2011-2012 завършва 
едногодишна UCLA/gIDE Master Clinician Program in Implant Dentistry. Д-р Дучев е 
втори по успех сред 140 клинициста от цял свят.

Д-р Петър Дучев е асоцииран член на European Academy of Esthetic Dentistry  
(EAED), член  e на American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD), член на “Board of 
Editors” на списание ‘Interdisciplinary Dentistry and  Neurology’, член на GIDE и 
Главен лекар в Дентална клиника Петър Дучев. През 2012г. участва в курс  „Peri 
Implantitis“  воден от проф. Андре Садун.

Д-р Дучев ръководи частна практика от 2003г. , а от 2010г. специализира 
дейността си в областта на  имплантологията и цялостна рехабилитация на 
пациенти с липсващи зъби,от единични до напълно обеззъбени челюсти.

Д-р Петър Дучев

Имплантология и естетична стоматология

Роден на 31 юли 1975г. и завършва стоматология през 
2002г. в Медицински университет, Стоматологичен 
факултет – гр. София. От 2006 до 2008 г. той 
посещава пълна обучителна програма за естетична 
и адхезивна стоматология в тренировъчен център 
„Аполония”, проф. С. Радлински. 

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


