
часове

27.04.2012 
(петък)

27.04.2012 
(петък)

28.04.2012 
(събота)

28.04.2012 
(събота)

29.04.2012 
(неделя)

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА СЕКЦИЯ
зала  Мусала II

ДЕНТАЛНА  МЕДИЦИНА
зала Мусала I

ОРТОДОНТСКА СЕКЦИЯ 
зала Вихрен

НАЧИНАЕЩИ НАПРЕДНАЛИ

08.00 Регистрация
(8.00-9.00 ч.)

08.15

08.30 Регистрация
(8.30-9.00 ч.)

Регистрация 
(8.30-9.00 ч.)

08.45

09.00 Откриване
(9.00-9.30 ч.)

Въведение: История на линг-
валната ортодонтия (ЛО); 

Предимства и 
недостатъци на ЛО

Сравнение на механиката 
при лингвални и вестибулар-

ни брекети + контрол на 
опората

(9.00-10.30 ч.)

09.15

09.30 Prof. Antonio Cerutti 
“Отлични резултати и нови 

перспективи с естетичните 
композитни възстановявания”

(9.30-11.00 ч.)

Dr Wolfram Buecking  
 “Eстетични възстановява-
ния с подсилен със стъклени 

влакна композит”
(9.30-11.00 ч.)

09.45 Лингвалният апарат: 
Фабрични срещу съвременни 
CAD-CAM брекети, Ebraces

(9.45-10.45 ч.)
10.00 Регистрация

(10.00-10.30 ч.)10.15

10.30

Dr Fernando Rojas-Vizcaya
“Възстановяване на 

инцизалния ръб и цервикалния 
контур – ключ към успеха в 
планирането, поставянето 

и възстановяването 
с импланти”

(10.30-12.30 ч.)

Почивка

10.45 Почивка Лечение на екстракционни 
случаи, представяне на слу-

чаи с  Ebraces
(10.45-12.00 ч.)

11.00 фирмена презентация фирмена презентация Да се изправим срещу 
основните проблеми на 

лингвалната ортодонтия: 
A. Диагноза и лечебен план
B. Подбор на случаи за ЛО

C. Процедура по залепяне и 
по сваляне на брекетите

D. Лечебни етапи и механика
E. Мениджмънт и подобряване 

комфорта на пациента
(11.00-13.00 ч.)

11.15
д-р Кирил Динов

“Оклузия – какво или 
защо или как”

(11.15-12.30 ч.)

11.30
Prof. Carlo Zappala  
“Декаденсът на 

съвременната естетика”
(11.30-13.00 ч.)

11.45

12.00 Лечение на безекстракционни
случаи, представяне на слу-

чаи с Ebraces
(12.00-13.00 ч.)

12.15

12.30
обяд 

обяд

13.00 обяд обяд обяд

13.30
Dr Yoav Grossmann, DMD, MsHA

“Клинични и лабораторни индикации 
за тотални и частични протези 

върху импланти” 
(13.30-15.00 ч.)

Prof. Joshua Moshonov 
“Пародонтално-ендодонтски 

взаимовръзки”
(13.30-15.00 ч.)

13.45

14.00 Dr Rafi Romano 
“Съвременни иновации в 

естетичната ортодонтия” 
(14.00-15.00 ч.)

Практическа демонстрация 
и упражняване на 

процедурата по залепване
 и поставянето на 

първите дъги
(14.00-17.00 ч.)

Проблеми при финишинг в ЛО 
и техните решения

(14.00-15.00 ч.)14.30

14.45 

15.00

Jochen Peters
“Естетика, оклузия и функция.”

 - първа част
(15.00-16.00 ч.)

Dr Yong-Seok Cho 
“Лесни и бързи техники 

за синус лифт. 
Операция на живо с 

видeовръзка от клиника.”
(15.00-16.00 ч.)

Prof. Nitzan Bichacho 
“Критични фактори за успех 
при възстановявания върху 

импланти и естествени зъби 
в естетичната зона”

(15.00-17.00 ч.)

кафе пауза

15.15

15.30 Практическа демонстрация 
и упражняване на екстрак-

ционен случай клинични
 хитринки и съвети

(15.30-17.00 ч.)

15.45

16.00
кафе пауза

кафе пауза

16.15

16.30

Jochen Peters
“Естетика, оклузия и функция.”

 - втора част
(16.30-18.00 ч.) 

Демонстрация на живо 
(18.00-18.30 ч.)

д-р Иван Минчев 
“Имедиатно имплантиране и 

натоварване”16.45

17.00 20 

17.15

17.30 Dr Yoav Grossmann, DMD, MsHA
“Принципи на оклузия при 

тотални протези”
(17.30-18.30 ч.)КРАЙ

18.30

ПРОГРАМА  
Първи КОНГРЕС на QUINTESSENCE  в България 


