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Защо да участвате?
Концепцията за имедиатно имплантиране в алвеолата на току-що 
екстрахиран зъб е много привлекателна поради намаления брой клинични 
посещения и съкратеното лечебно време и редуцираната травма за 
пациента.

За кого е подходящ практическия курс?

ТИТАНИТЕ 2019
ЛЯТНОТО ТУРНЕ НА

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

Всички зъболекари, които искат да овладеят имедиатното имплантиране.

Какво ще видите?
Как планираме размерите на фикстурата и позицията и спрямо наличното 
съзъбие и зъба, подлежащ на екстракция. 
Препариране на остеотомията и екстракция на зъба. 
Аугментиране на алвеолата и протекция

Поставянето на имплантна 
фикстура с определен диаметър 
в много по-широка алвеола може да 
представлява техническо и 
биологично предизвикателство. 
Курсът по имедиатно 
имплантиране в областта 
на молари предлага решение на 
част от проблемите, свързани с 
този подход.

Какво ще упражните?
Препариране на остеотомия, екстракция на молар и монтиране на фикстура 
на свинска челюст. Огментиране на алвеолата с алографт MinerOss.
Изработване на индивидуализирана заздравителна надстройка.
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магистърска програма към Goethe Universitat, Frankfurt am Main и десетки 
следдипломни квалификации при водещи клиницисти.

През 2002 г. основава Специализирана клиника по пародонтология и 
имплантология във Варна.Вече повече от 15 години съвместно с екипа си, 
фокусират опита, познанията и професионалните си умения върху 
възстановяването на костта и меките тъкани за целите на естетичната 
имплантология и пародонтология.

През 2009 г. печели първа награда за най-добър имплантологичен случай към 
Global Institute for Dental Education на среща на института в  Атина, Гърция. 
През 2010 – първа награда за най-добър имплантологичен случай в националния 
конкурс „Усмивка на годината“ , а през 2011 и 2012 – първа награда за най-добър 
пародонтологичен случай в националния конкурс „Усмивка на годината“

Д-р Пресиян Кръстев

Пародонтология и имплантология

Работи в областта на пародонтологията и 
имплантологията от 1998 г., когато започва в екипа 
на доц. Димитър Клисаров. Специализира при prof. 
Marc Danan, Paris, завършва лиценз програма в 
университета в Берген, майсторска програма по 
имплантология под ръководството на Sascha Jova-
novic към gIDE, UCLA School of Dentistry, USA, 

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