
 

Copy – Paste Technique - 
отпечатък на меките 
тъкани. 
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Защо да участвате?
Практическият курс ще покаже в детайли, как след като сме постигнали 
идеален мениджмънт на периимплантитната мукоза с временна коронка, 
информацията да бъде пренесена идеално в лабораторията – без риск от 
каквато и да било грешка.

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 ,които работят протезиране върху 
импланти. Без значение с коя имплантна система работят и колко опит 
имат.

Какво ще видите?
Ще видите пълния протокол за направата на провизор върху имплант, 
оформяне на периимплантната мукоза, копирането на профила на изникване , 
индивидуализирането на трансфер за постоянна корона.

При протезирането върху импланти често срещаме трудности между 
клиниката и лабораторията. Една от най-честите е точното пренасяне 
на идеално оформените меки тъкани около импланта пренесени в 
лабораторията. Този практически курс би увеличил знанията и 
практическите ви умения и ще доведе до гладка комуникация между вас и 
лабораторията.

Техниката която ще демонстрираме, 
осигурява най-доброто напасване на 
постоянната коронка върху вече 
оформените меки тъкани и възпрепятства 
попадането на храна между коронката и 
венеца. 



Лектор

За информация и записвания:

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

Д-р Панов е член а БЗС (Български зъболекарски съюз), заместник-председател 
на БДЕС (Българско дружество по естетична стоматология), основател и член 
на управителния съвет на Клуб по имплантология, както и асоцииран член на 
Европейската академия по естетична стоматология – EAED (European Acade-
my of Esthetic Dentistry).

Участва като лектор с клинични демонстрации на много форуми в България и 
чужбина. Води курсове и обучения на тема естетика и цялостен план на 
лечение на дъвкателния апарат и възстановявания върху импланти.

Д-р Павел Панов

Имплантология и естетична стоматология

Професионалната ориентация на Д-р Панов е 
свързана с естетичните възстановявания  – фасети, 
керамични инлеи и овърлеи, възстановявания над 
импланти. В основата на неговите клинични 
разбирания стои вниманието към розовата 
естетика – хармонията и симетрията на венеца, 
като неразделна част от красотата на усмивката.

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

Какво ще упражните?
По време на практическата част ще се демонстрира copy - paste техника за 
перфектно копиране профила на изникване на временната коронка върху 
имплант и индивидуализирането на трансфера, който се използва за 
отпечатъка за постоянната корона. Всеки курсист ще разполага с модел и 
провизор върху имплант и ще има възможност  да оттренира тази техника.


