
 

Имедиатно имплантиране 
– хирургичен и протетичен 
протокол за оформяне на 
меките тъкани.

14 юни 2019 | 9:00 - 13:00 | Лектори д-р Бранимир Кирилов 
и д-р Константин Петков

Защо да участвате?
Ще разгледаме техники за минимално инвазивна импантология и как да 
темпораризираме пациента в периода на остеоинтеграция на импланта. 
Кога и как можем да натоварим имедиатно имплант. Как протетично можем 
да съхраним и създадем поддръжка на меките тъкани около импланта.

За кого е подходящ практическия курс?

ТИТАНИТЕ 2019
ЛЯТНОТО ТУРНЕ НА

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

Курса е подходящ за всички, които искат да се запознаят с възможностите на 
имедиатното имплантиране, показания, техника и планиране.

Какво ще видите?
По време на курса ще видите на практика имедиатно имплантиране, водена 
имплантология, мениджмънт на меките тъкани. 

Участието в практическата част ще ви запознае с 
възможностите за имедиатно имплантиране, както 
и с грижата за меките тъкани по време на 
имплантиране.

Хирургична част:
- Техники за максимално щадяща екстракция 
- Как правилно да позиционираме импланта при 
имедиатно имплантиране
- Как да си гарантираме успех при имедиатното 
имплантиране
- Кога можем да натоварим имплант веднага след 
поставянето му

Какво ще упражните?
На практика ще упражните имедиатно поставяне на имплант, вземане на 
съединително - тъканна присадка, изработване на временна корона пo 
различни техники.

Протетична част:
- Видове временни конструкции при имедиатно имплантиране
- Техники за поддръжка на меките тъкани
- Изработване на местопазител
- Изработване на временна корона



Лектори

За информация и записвания:

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

Професионални постижения: Множество квалификационни курсове в областта 
на денталната имплантология при водещи световни специалисти. Изнася 
доклади и лекции като участник в международни  конгреси по дентална 
имплантология в САЩ и Европа. Автор е на редица статии и публикации в 
областта на развитието на българската школа по дентална имплантология 
и пластика. Ръководи семинари и консултации в Международния учебен 
център по дентална имплантология IFZI – България. Член на ICOI. Член на БЗС.

Д-р Бранимир Кирилов
Имплантология и орална хирургия

„За мен стоматологията е призвание. Бих искал да 
достигна професионално съвършенство, 
позволяващо ми да направя щастливи моите 
пациенти, като им дам възможно най-доброто 
решение, воден от разбирането на биологичните 
процеси“

Професионален профил: Иплантология, Орална 
хирургия Pillar Procedure

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

Д-р Константин Петков
Протетика

„Винаги съм искал да помагам на хората, а устната 
кухина е уникален орган, който съчетава 
едновременно функция и естетика, това ме 
мотивира да избера денталната медицина като моя 
професия! Правилното възстановяване на 
дъвкателния апарат, съчетано с изпълнение на 
естетичните желания на пациентите, подобряват 
качеството на живот и самочувствието им!“

Професионален профил:
Протетична рехабилитация Подвижно и неподвижно протезиране 
Протезиране върху импланти Оклузодонтия

Професионални постижения:
Изработване на сложни конструкции върху импланти Изработване на 
констукции при тотално обеззъбени пациенти Комбинирано протезиране


