
 

Коронарно преместено
ламбо в имплантологията

14 юни 2019 | 9:00 - 13:00 | Лектор д-р Венцеслав Станков

Защо да участвате?
Класическото коронарно преместено ламбо и неговите модификации се 
използват ежедневно в имплантологията и пародонталната хирургия. 

За кого е подходящ практическия курс?

ТИТАНИТЕ 2019
ЛЯТНОТО ТУРНЕ НА

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

Курсът би бил полезен на всички, коитo се занимават с пародонтология и 
имплантология

Какво ще видите?
Подробно ще бъдат разгледани приложенията на коронарно преместеното 
ламбо, както  и тънкостите които използва д-р Станков при тази процедура.

Принципите ще бъдат обяснени и 
онагледени с клнинични случаи. 
Ще се обърне внимание на ключовите 
за успеха стъпки.По време на учасатието
ви в практическия курс ще се запознаете
с детайлите на коронарно 
преместеното ламбо.

Какво ще упражните?
Участниците ще имат възможност да упражнят на практика преместване 
на ламбото с/без вертикални  разрези върху свински глави.

Необходими материали
Необходимо е участниците да носят със себе си лупи/светлина



Лектор

За информация и записвания:

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

През 2011 г. специализиря Оклузия и Гнатология в учебен център AMANNGIRR-
BACH Щутгард, Герания.
През периода 2011 – 2015 г. учи в  Цюрих, Швейцария специализирана 
имплантология.
През 2013 г. специализира „diDE institute” LA и Master cinistan program in Esthetic 
Dentistry и завършва втори по успех под ръководството на Sascha Jovanovic и 
ED McLaren.
През 2014 г. учи периодонтална регенерация при Prof. Tonetti и Dr. Cortellini
През 2015 – 2016 специализира микрохирургия в клиниката на Hurzeler/Zuhr в 
Мюнхен, Германия.
Участва като лектор с клинични демонстрации на много форуми в България и 
чужбина. Води онлайн курсове, операции и демонстрации на тема 
пародонтология и имплантология.

Д-р Венцеслав Станков

Ортопедия, имплантология и пародонтология

През 2007 г. завършва Факултет по дентална 
медицина в гр. Пловдив.

През 2010 г. специализира имплантологичен център 
K.S.I Baner-Schraube Франкфурт, Германия.

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

Принципите ще бъдат обяснени и 
онагледени с клнинични случаи. 
Ще се обърне внимание на ключовите 
за успеха стъпки.По време на учасатието
ви в практическия курс ще се запознаете
с детайлите на коронарно 
преместеното ламбо.


