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Остават само два месеца до най-голямото българско ден-

тално събитие за 2019 година. Ще присъствате на най-

разнообразното и всеобхватно научно събитие за всичките из-

дания на Софийската дентална среща. Всеки лекар по дентална 

медицина, независимо от интересите и опита си, ще открие 

ценни и полезни за практиката си знания и умения. 

В областта на директните възстановявания проф. Мангани ще 

разгледа безкрайния, според него потенциал за съхранение на  

естествените зъби след ендодонтско лечение с цел отлагане на 

имплантологично лечение. Д-р Мачией Заров ще покаже в тази 

посока съвети и трикове при ендодонтско лекувани фронтал-

ни зъби. Принципите и техниките за директни възстановявания 

на зъби в естетичната зона ще бъдат разгледани до най-малки 

подробности от д-р Понджоне, д-р Барбоса и д-р Галит Талмор, 

която ще проведе и практически курс за затваряне на треми 

и диастеми. В областта на дисталните зъби д-р Тарек от Египет 

ще сподели своя опит с композитни възстановявания в лекция и 

практически курс. Д-р Инес Барбоса ще направи практическо 

обучение за изолация с кофердам при лесни и предизвикателни 

случаи с цел постигане на предвидима адхезия. 

В областта на ендоднтското лечение в два лекционни пане-

ла ще се представи стъпка по стъпка целия спектър от възмож-

ности за диагностика, лечение и превенция на усложненията. 

Първият панел ще бъде единствено на български език, предста-

вен от доц. Силвия Димитрова, доц. Георги Томов, доц. Ангела 

Гусийска и д-р Милен Димитров – един наистина звезден бъл-

гарски отбор. Във втория панел проф. Камилери ще представи 

актуални концепции за обтуриране на коренови канали, д-р Ри-

кардо Тонини ще демонстрира как ендоднтското лечение може 

да стартира и завърши в едно посещение и не на последно мяс-

то проф. Бергманс ще разкрие стратегии за справяне с външна 

коренова резорбция. 

В областта на пародонтологията под егидата на Българското 

дружество по пародонтология ще се проведат два лекционни 

панела и консенсусна среща посветена на новата класификация 

на пародонталните и пери-имплантни заболявания и състояния. 

В първият панел в пет лекции ще се разгледа детайлно профи-

лактиката и съвременната диагностика на пародонталните забо-

лявания и стратегиите за костна и мекотъканна терапия с акцент 

върху рехабилитацията в естетичната зона. Във втория панел в 

духа на SDM, възможност да споделят своите знания и опит ще 

имат млади колеги на подиума на Младежки перио форум.

В областта на ортодонтията сме подготвили уникален панел 

посветен на ортодонтска терапия с помощта на алайнери, пред-

ставен от имена като д-р Иван Малагон, д-р Рафи Романо, д-р 

Джулия Функе, д-р Жан-Марк Дерсо и д-р Орлин Атанасов. В 

практически курс д-р Малагон ще демонстрира какво предста-

влява и как се управлява биомеханиката при използването на 

алайнери, а д-р Функе ще представи как се създава лечебен 

план с тези ортодонтски апарати чрез дигитален проект.

В областта на хирургията и имплантологията сме подготвили 

плеяда от лекции и демонстрации, които ще представят, всич-

ко което е необходимо да умеете, за да започнете собствена 

имплантологична практика или да надградите настоящата с нови 

стратегии и концепции. И всичко това дирижирано от нашия на-

учен президент д-р Хенри Салама.

В областта на протетичната дентална медицина , зъботехниката, 

естетиката, денталния мениджмънт е всичко останало от научната 

програма, представено от звезден отбор от лектори, сред кои-

то проф. Ницан Бичачо и д-р Мирела Ферару, д-р Галип Гюрел, 

проф. Даниел Еделхоф, д-р Пол Герлоци, д-р Джонатан Ескивел, 

проф. Марсел Льо Гал, д-р Мачией Заров, д-р Марио Семенца, 

д-р Винченцо Мусела, зъботехник Джузепе Ромео и много дру-

ги, за които си заслужава да се пропътуват много километри, да 

се задели много време и финанси, а ние ще получим тук, в Бълга-

рия, защото това е Sofia Dental Meeting 2019.
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Дискусията на клинични случаи е относително нова форма за Со-
фийската дентална среща. Също така една от най-интересните. 
Представя ни се клиничен случай, описание, рентгенографии. И раз-
бира се трябва да решим кой лечебен подход бихме избрали. Уни-
калното на този формат е, че предоставя възможност да сверим 
клиничните си решения с тези на някои от най-големите клиницисти в 
света, които присъстват също в залата, дискутират, участват, често 

представят противоположни мнения – всеки обосновава и коментира своето решение. Докато на една лекция чес-
то ни се представя само частта от лечението, която лекторът иска да видим, селектиран и обработен снимков 
материал, то тук непосредствеността на дискусионния формат ни дава възможност да се докоснем до начина на 
мислене на опитните клиницисти, мнението им за това, кое действително работи и кое не в техните ръце и тяхната 
практика. Ролята на водещия панела тук е определяща – от детайлно и интригуващо представяне на случая, до 
предлагане на различни подходи, понякога дори „подхлъзване“ на зрителите с неподходящи лечебни алтернативи, 
само за да имаме възможност да отхвърлим тяхната несъстоятелност. Невероятно полезно упражнение развиващо 
модерно аргументирано клинично мислене, както и лекарския инстинкт да намериш най-доброто лечение за раз-
лични тежки клинични случаи. На миналогодишното издание на конгреса професор Дзукели се справи блестящо с 
тази задача и имаме основателни очаквания, че тази година Хенри Салама ще ни предложи дори още по-интри-
гуващ дискусионен панел.

„Дискутиране на клинични случаи“  30  Д-р Хенри 
Салама

Дата: 05.10.2019 г.
Час: 14:00-16:00 ч.
Зала: Planmeca
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175 €175 €
until 01.09.19

ОРТОДОНТИяОРТОДОНТИя
пакет

Основна конгресна
програма за 05.10.2019 г.

СЕМИНАР
"Как да разберем биомеханиката 
в ортодонтията при лечение с алайнери" 
Д-р Иван Малагон
(курс № 34) 14:00 - 16:00 ч.  
зала G / 05.10.2019 г.

540 лв. 780 лв.

ексклузивноексклузивно
Преференциална конгресна такса

390 лв. 540 лв.

за зъботехници

Обратна послойна техника
 - Винченцо Мусела, зъботехник
04.10.2019 г. / 09:00 - 11:00 ч. / зала I / (курс № 36) 

Иновативни решения за маскиране на преоцветени и 
тъмни естетствени зъби, и абътманти
 - Даниеле Рондони, зъботехник
04.10.2019 г. / 14:00 - 18:00 ч. / зала G / (курс № 19) 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС по избор:

-28%
ОФЕРТА

важи до 01.09.2019

ЕндодонтияЕндодонтия
пакет

Основна конгресна
програма за 05.10.2019 г.

"Машинно инструментиране
в ендодонтията"
Проф. Ларс Бергманс
(курс № 18 / 04.10.2019 г.  
14:00-18:00 ч. / зала Zeiss)

700 лв. 890 лв.

Участвайте в нaй-добрия дискусионен панел. Не пропускайте!
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Добре позната е нуждата от затваряне на 
диастемата, независимо дали преди това 
е съществувала или е създадена поради 
спонтанно движение на зъбите или орто-
донтско лечение. Работният процес ще се 
фокусира върху затваряне на диастемата 
във фронталната област чрез използване 

на композит. Ще бъде демонстрирана „буколингвална наслояваща техника“ стъпка по 
стъпка, подчертавайки начините за постигане на правилен профил на затваряне и 
гингивален контур, като същевременно се подчертава релевантността на инстру-
ментите и клинични съвети.

ЕНДОДОНТИЯ

ОРТОДОНТИЯ

Проф. Ларс
Бергманс
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: Zeiss

Д-р Мария
Ел Коури
Дата: 03.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: I
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На курса ще имате възможност да нау-
чите как да обработвате в лесни стъп-
ки дори и трудни ендодонтски канали. Ще 
бъде представена Wave One Gold сис-
темата. Като ще можете с помощта на 
микроскопи на естествени зъби да полу-
чавате винаги предсказуем резултат .
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На курса ще научите две техники: 
1. Апексфиксация - техника за ле-

чение и превенция на млечен зъб 
загубил виталност. Употребата на 
МТА или ММТА преди да поставим 
обтурацията

2. Реваскуларизация или регенерация:  
процедура за възстановяване на 
зъбните структури с помоща на 
дентиновия или кореновия комплекс 
на зъба .  
Поставяне на колагенова матрица 
напоена с кръв и на него поставя-
ме МТА. 
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• Възможностите на виртуалното плани-
ране за лечение с aлайнери

• Какви помощни средства да използва-
ме ?

• Как да планираме правилно какво 
може и какво не с алйнери ?

• Ще планирате случаи:
• При пациенти 2 и 3 клас
• Отворена и дълбока захапка
• Екстракции или без екстракции
• Пациенти с нужда от ортогнатна хи-

рургия
• Случаи на подрастващи пациенти
• Участниците да си носят компютър с 

Windows.

Как да разберем биомеханиката 
в ортодонтията 

при лечение с алайнери?

„Плануване на лечение 
с ортодонтски алайнери. 

Виртуален ClinCheck“

„Новите машинни инструменти в ендодонтията - 
нов и лесен начин за всякакви случаи.“

„Ендодонтско лечение на зъби 
с незавършено кореново 

развитие: от пулпно покритие 
до пулпна регенерация”

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ:

Участниците ще получат основни те-
оретични познания за съвременната 
класификация, за етиологията, пато-
генезата, диагностиката и прогноза-
та на различните по вид ендодонтски 
перфорации. Ще бъде представен 
и демонстриран протокол за дезин-
фекция на перфорациите. Ще бъде 
представена и демонстрирана тех-
ника за предвидимо кондензиране на 
МТА с помощта на ултразвук. Учас-
тниците ще научат какви лечебни 
протоколи могат да прилагат при 
различни видове перфорации – в 
апикалната, средната, коронарна-
та третина на кореновия канал и във 
фуркационната област. Ще бъде 
представена техника за лечение на 
перфорации чрез формиране на 
бариера от резорбируем материал.

„Лечение на перфорации 
на коренови канали“

Д-р Димитър 
Костурков

Дата: 04.10.2019 г.
Час: 16:00-18:00 ч.   
Зала: Planmeca

Д-р Иван
Малагон

Дата: 05.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.   
Зала: G

Д-р Джулия
Функе

Дата: 06.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.   
Зала: Zeiss
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Биодентина е дентален възстановителен мате-
риал предложен от Septodont с амбициозната 
цел да замества липсващата дентинова тъкан. 
Той е второ поколение калциев силикат със 
специфичен химичен състав и микроструктура 
и съдържа добавки за подобряване на клинич-
ните му свойства. Ще бъде показано огромното значение на състава на различните 
материали и отношението към техниката за използване, производителност и крайния 
лечебен резултат. Ще бъдат дискутирани състава и свойствата на Биодентина и 
ще се демонстрира, че той е повече от пасивно заместващ дентина материал.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 12

Целта на запълването на кореновия канал е да предотврати инфекцията и реин-
фекцията на пространството на кореновия канал, в резултат на което ендодонтски 
лекувания зъб да бъде съхранен като функционална единица в съзъбието. 
В лекцията  изчерпателно ще бъдат разгледани различните видове обтурационни 
техники и материали с оглед изясняване на техните предимства и недостатъци. Това 
ще помогне да се изяснят възможните пътища за развитие в тази област и дали е 
необходимо преосмисляне на настоящата парадигма.

"Биодентин. Дентин в капсула или нещо повече?“

“Смяна на парадигмата. Необходимо ли е 
за обтуриране на кореновите канали?“

Проф. Жозет
Камилери
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 09:00-11:00 ч.
Зала: Zeiss

Дата: 04.10.2019 г.
Час: 11:30-13:30 ч.
Зала: Zeiss

ДИРЕКТНИ КОМПОЗИТНИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
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Д-р Понджоне е вече познат на нашата пуб-
лика от предишни издания на нашия конгрес. 
Освен като международен лектор, когото може 
да срещнете като лектор и демонстратор в 
програмата на някои от най-елитните световни 
дентални конгреси, д-р Понджоне работи в ко-
лаборация с множество изтъкнати специалисти от други области и случаите, които 
демонстрира се отличават със задълбоченост на интердисциплинарния анализ и 
подход, но и с една лекота, с която постига забележителни естетични резултати. 
Целта на този практически курс е да покаже всички стъпки, от които се нуждаем 
при възстановяване на фронтален зъб. Всички участници ще създадат с композит 
централен резец. По този начин всеки участник ще опита послойна техника в трудни 
случаи и всички стъпки на финиране и полиране. 
Теория: Общи концепции на адхезията; Цвят: оттенък, наситеност, стойност; Опалес-
ценция: как да създадем най- добър ефект върху ръба; Единични възстановявания 
със сенки за лесните случаи; Послойни техники при комплексните случаи; Използва-
не на „силиконов индекс“ при клас IV възстановявания; Използване на матрица при 
фронтални зъби; Финиране и полиране; Поддържане на възстановяванията.

„Директни композитни възстановявания във фронталната област“

Д-р Джанкарло
Понджоне
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: G

„Директни композитни възстановявания - да затворим 
диастема или треми - лесни стъпки“

Д-р Галит
Талмор

Дата: 03.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.   
Зала: Zeiss
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По време на практическия курс участниците ще 
научат: 

• Как да изберат и да управляват матрична 
система за дисталнивъзстановявания

• Приложение на различни видове заклинващи 
протоколи: компресивен, ултра адаптивен, 
тефлон или комбинация

• Използване на различни видове техники за нанасяне на композитен 
материал:биокопиране при клас Iвъзстановявания,персонализирана пръстенова 
техника, странично напластяване на композит и др.

• Техники за оцветяване и полиране на възстановяванията.

"Рецепти за успешни директни възстановявания на дистални зъби“

Д-р Ахмед 
Тарек Фарук
Дата: 03.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: D
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В клиничната демонстрация ще бъде показано: 
• Как да изберати да управляват матрична 

система за дистални възстановявания
• Приложение на различни видове заклинващи 

протоколи: компресивен, ултра адаптивен, 
тефлон или комбинация

• Използване на различни видове техники за нанасяне на композитен материал: био-
копиране при клас I възстановявания, персонализирана пръстенова техника, стра-
нично напластяване на композит и др.

• Техники за оцветяване и полиране на възстановяванията.

"Директни възстановявания Клас II“

Д-р Ахмед 
Тарек Фарук
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 09:00-11:00 ч.
Зала: Planmeca

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 40

Подходяща изолация е гаранция за предви-
дима и дълготрайна адхезия на директните и 
индиректни възстановявания. В този практи-
чески курс участниците ще имат възможност 
да се научат как да избират правилния 
материал за ефективна изолация, но също 

различни техники и подходи според степента на сложност. Ще могат да практикуват 
различни видове изолация върху фронтални и странични зъби при фиксиране на 
фасети, при Vклас възстановявания, при овърлей и цели корони. Ще се покажат съ-
вети и трикове, които ще помогнат да се интегрира изолационното платно по лесен 
и предсказуем начин.

„Правилна изолация за дълготрайна адхезия“

Д-р Инес 
Барбоса
Дата: 06.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: G

СЕМИНАР 34

Планирането на лечението с алай-
нери е ключа към успеха. 
Какви видове аттачменти да използ-
ваме
• Как да превиждаме движението на 

зъбите заеднмо с костта
• Как да използваме и други орто-

донтски методи заедно с алайне-
рите

• Подобряването на лечението и 
при парадонтални пациенти

• Ключови стъпки за правилно пла-
ниране

2
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ПРОТЕТИКА
ДЕМОНСТРАЦИОНЕН СЕМИНАР 16

Този практически курс ще даде обяснение за 
най-използваните актуални възстановителни 
материали и ще даде обяснение за: 
• Коя препарационна техника е най-подходяща 

за всеки материал? 
• Какви пилители трябва да се използват и мо-

гат ли да се приложат безротационни препарационни устройства.
• Метод за оформяне маргиналните ръбове на временните конструкции, за да се 

получат здрави и естетични гингивални тъкани.
• Видове и техники на работа с циментите в зависимост използваните възстанови-

телни материали - стъпка по стъпка за всеки цимент и материал.

„Как да работим с материали за CAD/CAM от препарация до фиксиране“

Д-р Пол 
Герлоци
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: D

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ 01

На демонстрацията ще представи правил-
ното планираме на един естетичен случай 
с различни видове софтуер . разликите и 
правилното планиране . Ще бъде пренесен 
дизаина дигиталния и аналоговия в устата 
на пациента .. нанесеният mock up и как да 

се препарира през него , направата на временни фасети

"Порцеланови фасети: планиране, mock up, препарация“

Д-р Мачией
Заров
Дата: 03.10.2019 г.
Час: 14:00-16:00 ч.
Зала: Planmeca

СЕМИНАР 33

Участниците ще научат: 
1. Да извършват важни лечебни стъпки за 

планиране, включващи естетичен и функ-
ционален анализ 

2. Да диференцират възможностите за 
предварително лечение с CAD/CAM изра-
ботени полимери, включвайки Мюнхенската Концепция за Шина 

3. Да се разберат критериите за избор на материал за трансфер върху литиев 
дисиликат циркониев диоксид керамични възстановявания или имплантатни над-
стройки 

4. Да определят лечебните стъпки за трансфер върху дефинитивните възстановя-
вания 

5. Да научат новите подходи за опростена препарационна техника за фасети и ок-
лузални онлеи 

6. Да научат клиничното поведение при износване на различните видове мвтериали 
с течение на времето 

7. Да използват адекватна оклузална концепция, която да гарантира дълготрайна 
стабилност на възстановяванията 

8. Да следват ясен протокол за надеждна адхезивна техника за възстановявани, на-
правени от литиев дисиликат и различни поколения циркониев оксид керамика.

„Протокол за комплексна рехабилитация с естетични материали - 
от анализ, „тест драйв“ и препарация, до фиксиране“

Проф. Даниел 
Еделхоф
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: Zeiss

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 31

В областта на отпечатъчните техники де-
батът за употребата на аналогови или 
дигитални техники е от съществено зна-
чение.Денталният лекар е изправен пред 
въпроса дали да използва интраорален 
скенер или конвенционален отпечатъчен 
материал. Каква е най-добрата процеду-

ра и материал за аналогов подход?“ По време на курса ще се анализират и изяснят 
съмнения и ще се демонстрират как да се постигнат максимално добри резултати 
чрез аналогови отпечатъчни техники. Основният фокус ще бъде обучението в ком-
плексните отпечатъчни процедури и техники, така че предвидимо да се използват в 
ежедневната практика.

„Аналогов подход. Как да получим оптимален отпечатък? 
Трикове и съвети за по-добри резултати“

Проф. Марио 
Семенца

Дата: 05.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.   
Зала: D

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 43

На курса ще научите за: 
1. Различните видове препарационни граници
2. Препарационните техники за постигане на 

съответните препарационни форми
3. Показанията и противопоказанията за из-

ползване на една или друга препарацион-
на граница

4. Как да се ориентираме и правилно да подберем препарационна техника в зависи-
мост от индивидуалните особености на пациента

„Видове препарация за цели обвивни коронки“

Д-р Александър 
Клочков
Дата: 06.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: D

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 24
В практическия си курс д-р Гюрел ще покаже 
авторската си техника за превизуализация и 
минимална инвазивна препарация през про-
визорите.
1. Участниците ще се научат да правят сво-

боден mock-up с композит
2. Ще се запознаят със съвременните кон-

цепции  за дизайн на усмивката и ще се научат да прехвърлят правилно от диги-
талния предварителен моделаж в устата. 

3. Ще се научат да комуникират с пациента и да му представят по най-добър начин 
естетичната превизуализация. 

4. Следващият етап е да се препарира през провизорите, което осигурява мини-
мално отнемане на ТЗТ само в границите на емайла. Ще бъдат разгледани всички 
изисквния към препарацията, с цел да се осигури максимална адхезия и минимален 
стрес за материала.

„Протокол за порцеланови фасети: планиране, 
препарация, отпечатък и провизори“

Д-р Галип
Гюрел
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: D

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 09
В този курс участниците ще имат възмож-
ността да:
1. Научат всичко за Wax-up и лесни трикове 

как да вземем коректно wax-up
2. Да изработят силиконов ключ за да суз-

дадът  правилен mock up 
3. Как да препарираме стъпка по стъпка 

фасети през mock up за да бъдем минимално инвазивни и да запазим ТЗТ
4. Да разберат как да минимизираме появата на дентин използвайки вертикална 

препарационна техника
5. Протокол за циментиране на фасети

"Естетични възстановявания с порцеланови фасети“

Д-р Аджай
Джунеджа
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: D

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ 08

Колегите, посещавали нейните курсове и демон-
страции, познават Мирела Ферару, не само 
като неизменна част от екипа на професор 
Бичачо, но и като всеотдаен лектор, който не 
жали време и енергия в стремежа си да преда-
де максимално много от знанията и уменията си 
на своите курсисти. Тази година ще видим д-р 
Ферару в екип с Винченцо Музела (дипломиран 
и като дентален лекар и зъботехник) да демон-
стрират протокола и тънкостите на може би 

най-важния етап на едно лечение, а именно неговото начало. Тази комбинация от 
специалисти обещава да ни разкрие подхода на денталния лекар, но и как изглежда 
процеса през очите и със спецификата на зъботехническата работа.  И двамата 
лектори имат дългогодишен опитв естетиката и протетиката, и двамата са автори 
на бестселъри на най-голямото дентално издателство – Quintessence и са открити 
за всички новости в нашата професия. 
Събитието със сигурност обещава да бъде сред най-интересните и информатив-
ни за всички, които искат да практикуват модерна естетика и протетика и особено 
подходяща за екипи зъболекар-зъботехник за усъвършенстване синергията на съв-
местната работа. 

„Стартът на протетичното лечение 
от фотографското заснемане до mockup-a“

Д-р Мирела 
Ферару 

Д-р Винченцо 
Музела, 
зъботехник 

Дата: 04.10.2019 г.
Час: 11:00-13:00 ч.
Зала: Planmeca

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 13

Постигането на добра естетика не може да 
се осъществи без участието на пациента.
Неудовлетворителни резултати са не само 
задължение на зъботехника и клинициста, а 
по-често са резултат от лоша комуникация 
между тях и пациента. Точното планиране и 

дигитален дизайн са единствените начини, които позволяват да регулирами процеса 
и финалния резултат преди да сме стартирали.
Дигиталните техники и клаасическите техники се комбинират за да ни позволят да 
постигним коректния финален резултат.

„Функционален тест-драйв на оклузията“

Д-р Винченцо
Музела
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 09:00-11:00 ч.
Зала: I

ВИДЕО-ДЕМОНСТРАЦИОНЕН

СЕМИНАР 29.1   

Един от най-добрите в световната сфе-
ра д-р Тадрос ръководител на дигиталния 
център към Голдщайн Университет ще Ви 
представи цялосната концепция естетични 
резултати. 
Ще направите дигитален дизайн на усмивка-
та, ше ви бъде показана и разяснена правилната фотография студийна и клинич-
ната позиция за фотографиране.
Как трябва да планираме естетично и функционално един случай, за да може той 
да е успешен на края . Ако ви е интересно може да продължите и с втора част на 
курса.

ВИДЕО-ДЕМОНСТРАЦИОНЕН СЕМИНАР 29.2

Интраорашните скенери и употребата им вече е от 
основните неща за висококачествена дентална меди-
цина . За да познаваме предимствата и недостатъците 
им щв бъдем запознати от Д-т Тадрос как да сканира-
не правилно.
Съвременните 3D модели и с какво те ни помагат за 
лечението както и видовете направлявана хирургия 
която може да постигнем тези нови предимства

Част 1 - „Дигитален дизайн на усмивката, клинична и студийна
фотография, естетичен и функциона- лен дигитален лечебен план“

Част 2 - „Въведение 
в интраоралното 
сканиране, 3D прин-
тиране и направля-
вана хирургия“

Д-р Марко
Тадрос
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч. 
         14:00-18:00 ч.
Зала: H

Чест е за нас Д-р Тадрос да е част от SDM . Неговите курсове са на световно ниво 
-  част са от мастер програми и винаги са запълнени .

За нас е чест да се домакини на първото ниво на неговата програма в Европа .

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 4

Какво представлява MI Естетиката и какво 
е нейното място в ежедневната клинична 
практика?
Какви са допирните точки с дигиталните 
технологии и работата под увеличение? 
Курсът воден от Д-р Мазаюки Оокава ще 
отговори на тези и още много други въпроси свързани с новаторските техники  в про-
тетичната дентална медицина.

Протетично лечение - нови насоки

Д-р Мазаюки
Оокава
Дата: 03.10.2019 г.
Час: 09:30-13:00 ч.
Зала: MIS

3
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ВИДЕО-ДЕМОНТРАЦИОНЕН СЕМИНАР 6

Проф. Марсел льо Гал и неговата функцио-
нална оклузална концепция са вече добре 
познати на нашата публика. По един ориги-
нален и логичен начин, професорът отхвър-
ля много от догмите на класическата оклузо-
донтия и ни кара да преоткрием ролята на 
основни физиологични функции като преглъщане и дъвчене и тяхното значение за 
оклузалниярелев на зъбите. Курсът ще представи последните новости от непрекъс-
нато еволюиращата му концепция свързани с разчитането на оклузалните контакти 
и осигуряване на оптималната функция на нашите възстановявания

„ПОЛОЖИТЕЛЕН ОКЛУЗАЛЕН БАЛАНС: Диагноза и клинични тестове“

Проф. Марсел 
льо Гал
Дата: 03.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: H

ОКЛУЗОДОНТИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 46

Курсът цели да представи базови знания 
в областта на оклузодонтията- оклузални 
контакти,( начини за регистрация и анализ, 
аналогови и съвременни електронни систе-
ми), артикулатори и лицеви дъги - за какво и 
как да ги използваме в практиката си, цен-
трална позиция на долната челюст - как 
я определяме и контролираме, за какво да 

внимаваме, когато се налага да променяме оклузията.

„Как да избягваме грешки от оклузален характер 
на нашите възстановявания. Базов курс по оклузия.“

Д-р Иван
Чакалов

Дата: 06.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.   
Зала: H

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 44

В този курс ще бъдат детайлно обяснени 
основните принципи на дигиталната фото-
графия и оптичната система на денталния 
микроскоп. Участниците ще научат как да 
документират с фотоснимки и видеоклипове 
своите случаи.Ще бъдат дискутирани пре-
димствата и недостатъците на различните 
фотографски системи.  
 
Ще бъде представен целият процес, свър-
зан с дигитална микроскопска документа-
ция– от избор на камера, през инстали-
рането йвърху микроскопа, до селекцията, 

класификацията и корекцията на снимките. Ще бъдат представени базови техни-
ки за оптимизация на RAW файлове чрез Adobe Photoshop. Участниците ще могат 
да правят снимки при различни условия, имитиращи реални клинични ситуации, след 
което ще нанесат нужните корекции върху кадрите. Желателно е всеки участник да 
носи със себе си фотоапарат и лаптоп с инсталиран Adobe Photoshop (може и 
trial версия).

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 19

Даниеле Рондони е несъмнено едно от 
най-големите имена на италианската 
зъботехника и чест лектор на големи 
международни естетични конгреси. Автор 
е на множество техники, но може би най-
известен е с естетичните реставрации 
с композит върху метална база, особено 

често използвани при големи имплантологични възстановявания. Тази година Дани-
еле Рондони ще ни заинтригува с тема свързана с маскиране на преоцветени зъби 
и абатмънти в трудни ситуации с липса на място – един от най-честите проблеми в 
протетичната работа.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 36

Ще научите техники за обработка на ком-
позит чрез обратнa инверсия .
Прост и предвидим протокол от естети-
чения отпечатък до дефинитивна рабо-
та чрез нанасянето последователно на 
композит с техника на транспарентен 

силиконов отпечатък. Ще се изработи овърлей от композит с послойна техника с 
напластяване чрез маска от транспарентен силикон.
*КУРСА Е ЗА ВСИЧКИ ЗЪБОТЕХНИЦИ И ЗЪБОЛЕКАРИ.

„Иновативни решения за маскиране 
на преоцветени и тъмни естествени зъби и абътманти“

„Обратна послойна техника“

зъботехник 
Даниеле Рондони
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: G

Д-р Винченцо
Музела,
зъботехник
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 11:00-13:00 ч.
Зала: I

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ 22

Ако смятате, че знаете всичко за формата 
на фронталните зъби и че темата се изу-
чава от толкова отдавна, че всичко е вече 
известно, ще останете много изненадани от 
лекцията на Джузепе Ромео. Системата му за 
денталните анатомични комбинации ни нака-
ра да погледнем по напълно нов начин на 
формата и индивидуализацията на фронталните зъбни реставрации. Тази година 
Джузепе Ромео ще ни представи на живо как тези нови концепции ще ни помогнат да 
анализираме и пресъздадем формите на фронталните зъби, когато правим восъчен 
моделаж (или реставрираме директно с композит). Демонстрацията е предназначе-
на за зъботехници, но със сигурност ще представлява огромен интерес за колегите 
с интерес към директни естетични възстановявания във фронта с новите виждания за 
анализ на формата. 

„Естетичен и функционален восъчен моделаж - Waxup“

Зъботехник 
Джузепе Ромео 
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 09:00-11:00 ч.
Зала: Planmeca

ЗЪБОТЕХНИЦИ

СЕМИНАР 21

Участниците ще научат как да направят 
висококачествени дентални снимки и ви-
деа с мобилни телефони и В този курс ще 
бъдат обяснени в детайли мобилна ден-
тална фотография, спецификациите на 
камерите, видът на използваните светлини, 

управлението на светлината, аксесоарите, от какво се нуждаем и как да използваме 
мобилна дентална фотография за дизайна на усмивката. 
Програма: Участниците ще видят и приложат как да правят Фронтални сним-
ки, странични снимки, опростен протокол за естетична документация, артистич-
ни снимки,поляризирани снимки, двойно поляризирани снимки, портрети, наполовина 
осветен портрет, калибрирани снимки за комуникация със зъботехниците, дентални 
видеа.

Проф. Луис
Хардан
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: I

Микроскопско подпомогната фотография

„MDP: Мобилна дентална фотография и онагледена техника“

Д-р Димитър 
Костурков

Доц. Тодор 
Узунов 

Дата: 06.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: Zeiss

ДЕНТАЛНА 
ФОТОГРАФИЯ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 41

I.Инцизии: дизайн и височина на ламбото тип плик; частична дебелина от букално; пълна дебелина от лингвално II. Епително-съединителен 
тъканен графт: линии на инцизия и подготовка на страната на реципиента III. Съединително тъканен графт: линии на инцизия;поставяне на 
графт върху гингивалната рецесия; прекъснати слинг шевове; коронарно напреднало ламбо със слинг шевове.

„Управление на меките тъкани около зъби и имплантати за естетични резултати“

КЛИНИЧНА ДЕМОНСТРАЦИЯ 23

Клиничната демонстрация ще представи 
процедура за кореново покритие на паци-
ент с множествени рецесии във фронтал-
на зона на горна челюст. Поради различ-
ната дълбочина на рецесиите, разликата 
в нивата на ЕЦГ, както и наличието на зъби 

без рецесия в зоната, случаят представлява интерес, както за планирането, така 
и за изпълнението на хирургичната техника.

„Кореново покритие на множествени рецесии“

Доц. Камен
Коцилков

Дата: 05.10.2019 г.
Час: 11:00-13:00 ч.
Зала: Planmeca

Проф. Андре
Саадун

Дата: 06.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: H

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 10

По време на практическия курс участници-
те ще имат възможност да направят дизайн 
на ламбото при лечение на единични или 
множествени рецесии, повдигане на ламбо-
то чрез разделяне на пълното разделяне, 
техника за присаждане на съединително 

тъканен графт, манипулиране и употреба на заместител на съединително тъканния 
графт, техники за шиене.

„Биламинарна техника - дизайн на ламбото при различни дефекти 
с употребата на съединително-тъканни присадки“

Д-р Мартина
Стефанини 

Дата: 04.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: Zimmer Biomet

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 26

Курсът ще се проведе с помощта на микро-
скопско увеличение. Ще се работи на си-
мулационни модели с възходяша трудност и 
нарастващо увеличение на микроскопа.Обу-
чението ще Ви помогне да подобрите ману-
алните си умения,координация и сръчност.

„Микрохирургично шиене“

Д-р Венцеслав
Станков

Дата: 05.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: Zeiss

СЕМИНАР 20

Този практически курс ще бъде обширна лек-
ция върху холандската концепция за превенция 
на пародонта. Ще бъде дискутирана взаимо-
връзката между устата като врата към об-
щото здраве. Единствено на този курс учас-
тниците, ако искат ще могат да си направят 

слюнчен тест за качествено и кличествено измерване на активния ММР8 в тяхната слюнка.

„DPPC - цялостна концепция за предотвратяване за усложненията 
от парадонтални заболявания“

Д-р Питър ван 
дер Скоор

Дата: 04.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: H

4
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ИМПЛАНТОЛОГИЯ и ХИРУРГИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 17

Ще бъдат дискутирани различните начини 
да се избегнат промените в размерите на 
следекстракционните алвеоли. В дълбочи-
на ще се изясни философията на час-
тичните екстракционни терапии (PET). Тази 
група техники за съхранение на костния 

обем ще бъде анализирана чрез демонстриране на клинични случаи не само в ес-
тетичната зона, а също при частично или цялостно обеззъбяване.

"Стратегии след екстракция и РЕТ концепцията 
(имплантиране след екстракция)“

Д-р Марсело
Ферер Баларт
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: Zimmer Biomet

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 37

Теоретична част: 
• Въведение: Важността за повдигане на 

пода на синуса в днешната имплантология 
• Разчитане на рентгенографии преди про-

цедурата 
• Минимално инвазивен крестален подход за 

повдигане на синуса: преглед и съвременни 
решения 

• Латерален подход: основна техника и разновидности 
• Заключение: лечебни възможности и бъдещи перспективи за повдигане на синуса 
Практическа част: 
• Упражняване на техники за повдигане пода на синуса върху анатомичен модел 
• Представяне на клинични случаи 
• Анатомично и рентгенологично разчитане 
• Инцизии и дизайн на ламбото 
• Различни начини за остеотомия 
• Техники за зашиване

„Техники за синус лифт предвидими и изпълними“

Д-р Набих
Надер 
и Д-р Сами
Моуакдие
Дата: 06.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: D

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 27  и 28

След успешно завършване на този прак-
тически курс участниците ще могат: да 
разбират принципите на водената костна 
регенерация в естетичната зона, да по-
ставят диагноза на пациент за вертикална 
и хоризонтална аугментация на алвеолар-

ния гребен, да правят информиран избор при селекция на присадка и да прилагат 
актуални техники за реконструкция на меки и твърди тъкани около дентални имплан-
тати, комплексни техники за шиене, необходими за предсказуемо управление на лам-
бото при водена костна регенерация.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 35

1. Да разберем нуждата от Wax up
2. Изработка на силиконов индекс за Mock 

up
3. Изпиляване през mockupa как да запазим 

тъканите
4. Минимилизиране на дентиновата редукция 

с вертикална препарационна техника
5. Временни фасети изработка
6. Протокол за циментиране – обяснение с демонстрация 

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 48  

Как съвременнте средвства на пиезохирур-
гия мога да подобряват резултатите

В какви случаи какви накрайници и техники 
можем да използваме?

За да се убедите в ползите от пиезохирургията и лекотата на работа ще тествате 
различни видове употреба.

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 3  

1. Правилно планиране
2. Лесен и правилен подход за импланто-

логия
3. Рискове и проблеми как да ги решим
4. Хирургични техники видове ламба и 

правилен мениджмънт на импланотол-
гичното поле

„Предсказуема водена костнотъканна 
регенерация в естетичната зона. Клинични съвети и тънкости“

„Предсказуема водена костнотъканна 
регенерация в естетичната зона. Клинични съвети и тънкости“„Пиезохирургията в ежедневната практика. Атравматични 

екстракции на зъби: костна хирургия с пиезотом“

„Основи на денталната имплантология“

Д-р Хасан 
Магхайрех
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 09:00-11:00 ч.   
         11:30-13:30 ч.
Зала: G

Проф. 
Джафар Муи
Дата: 06.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.   
Зала: Zimmer Biomet

Проф. Анджело
Троедан
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.   
Зала: I

Д-р Светослав
Славков
Дата: 03.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.   
Зала: Zimmer Biomet

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 14

Курсът е предназначен за дентални лекари, 
които имат известен имплантологичен опит, но 
искат да подобрят своите умения, така че бъ-
дат минимално инвазивни и „тъканно отговорни“ 
при хирургична работа в естетичната зона. 
Ще бъде изяснено как да се грижим за следек-
стракционнитезони, за да се минимализира загубата на кост? Ще се изясни концеп-
цията за Нулева Загуба на Кост и плюсовете и минусите на имедиатно срещу отло-
жено поставяне на имплант. Ще се анализира кога да се направи ламбо и кога да 
се подходи само с единичнаинцизия. Ще се демонстрира правилното позициониране 
на имплантатите в екстракционното поле за идеални резултати?

„Имедиатно поставяне на имплантат“

Д-р Атила
Бодроги
Дата: 04.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: H

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 25

През последните години в пародонтология-
та и имплантологията бяха въведени нови 
лечебни опции, инструменти и материали. 
Целта на тази презентация е да се диску-
тират възможните предимства и реалните 
краткотрайни и дълготрайни очаквания на 
тези нови техники и материали. В края на този курс, клиницистите трябва да могат да 
знаят и разбират: 
• Основната причина за оссеоденсификация, новите материали и техники 
• Предимствата и недостатъците 
• Избора на материал, основан върху свойствата и характеристиките на матери-

ала.

„Протоколи за оссеоденсификация,  свързани с реконструирането 
на алвеоларния гребен  - употребата на фрезите Versah“

Д-р Родриго
Нейва
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: Zimmer Biomet

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 38

Еднодневна програма за основи на мо-
дерната имплантология; отложено, ранно 
и имедиатно поставяне на имплантати; 
медиатно срещу непосредствено натовар-
ване.Ще бъдат разгледани индикациите и 
ползите при всяка ситуация: 

• Протетично планиране с биологични концепции 
• Меки тъкани около зъб, имплант и обеззъбена област 
• Гингивален и мукозен биотип и фенотип 
• Управление на меките тъкани преди, по време и след имплантатната хирургия с 

индивидуален оздравителен абатмънт и временна конструкция 
• Временна конструкция, ключова процедура за успех в естетичната зона 
• Избор на елементи и протетични материали за конструиране на индивидуалния 

оздравителен абатмънт, временната конструкция и финалното протезиране 
• Индивидуални корони, блок корони, хибридна протеза, имплантат запазващ и под-

държащ мукозата 
• Завинтващ срещу циментиращ 
• Описание на концепция чадър: профил на появата, изработен със системата 

Cervico VPI

„Протетично управление на меките тъкани в зависимост от поставянето 
на импланта. Имедиатно отложено имплантиране или имедиатно отло-

жено натоварване - umbrella концепция“

Д-р Алберто 
Мисели
Дата: 06.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: Zimmer Biomet

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 49

• Диагностика на случая- анатомична, есте-
тична, функоционална

• Хирургични критерии – позиции на импланта, 
костен и меко тъканнен графт

• Дигитално планиране – софтуери и техники
• Завърщване на случая на малсимален есте-

тичен резултат

„Имедиатно поставяне на имплант 
с мекотъканна аугментация в естетичната зона“

Д-р Андреа 
Мастророса 
и 
Д-р Алесандро 
Агнини 

Дата: 05.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: I

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 32

На курса ще научите :
• Хоризонтална аугментация с резорбиру-

еми мембрани
• Вертикална аугментация със PTFE - Тита-

ниево оребрени мембрани
• Правилните стъпки на аугментация от 

разреза, дизаина на ламбото , вида  графт материал и мембрана , фиксация на 
мембранта със такове и винтове до видове шевове. Възможните проблеми и спар-
вянето им с тях .

„Хоризонтална и вертикална аугментация на алвеоларния гребен“

Д-р Робърт 
Силва
Дата: 05.10.2019 г.
Час: 14:00-18:00 ч.
Зала: Zimmer Biomet

Acteon
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Курсът ще представи лечебната стратегия 
и техника за управление на меките тъкани, 
чрез представяне и анализиране на клинични 
случаи. Кои са аспектите в които трябва да 
бъде разгледано протезирането с импланти 
и къде е мястото на дигиталните протоколи 
ще научим от Д-р Шигеру Накамура 

Благодарение на механичните и оптични ка-
чества на материалите и авангардните техно-
логии за работа с тях, съвременното проте-
зиране има възможности за  възстановяване 
на увредените и загубени ТЗТ чрез минимално 
инвазивни техники на препарация. Д-р Оокава 
за пореден път ще демонстрира своят голям 
клиничен опит и невероятна прецизност при 
тяхното изпълнение.

В рутинната клинична практика, необходимост-
та от ортодонтско лечение стъпка по стъпка 
позволява лесно да възстановим дадена ано-
малия и дава възможност за по- малко инвазив-
но дентално лечение.Въпреки това съществу-
ват множество стъпки , които не трябва да се 
забравят когато осъществяваме такова лече-
ние. Лекторът ще ни запознае с тези факти и 
диагностичните методи, необходимите стъпки и 
важните моменти които трябва да спазваме с такъв тип лечение.

Издава: Асоциация Sofia Dental Meeting

София 1421, ул. Стоян Заимов 12
sofiadentalmeeting@dir.bg

www.sdm.bg

Редактори: Д- р Елица Русева, 

Д-р Натали Томева, Елена Стефанова

Дизайн, предпечат, печат: 

MV Real Vision Ltd.

Автори в броя: Д-р Димитър Костурков, Д-р Елица Русева,

Д-р Иван Чакалов,Доц. Камен Коцилков, Д-р Нели Николова,

Д-р Натали Томева, Доц. Тодор Узунов

Медийни партньори: Официални 
превозвачи:

Exceptional images every time with:

•	Free FOV adjustments

•	Unique live video patient positioning

•	Planmeca Ultra Low Dose™ imaging

•	Intelligent patient movement 

correction

Planmeca Viso™

The next generation has arrived

Find more info and your local dealer! 
www.planmeca.com

Planmeca Oy  Asentajankatu 6, 00880 Helsinki, Finland. Tel. +358 20 7795 500, fax +358 20 7795 555, sales@planmeca.com

Отново най-доброто 
от Японската
Асоциация на 
денталните лекари

Д-р Накано представя възможностите на 
минимално инвазивната пластична микрохи-
рургия за постигане на оптимални естетич-
ни резултати. Как да се планира и работи 
предсказуемо? Какво е клиничното предим-
ство на такъв работен протокол? Отговори-
те ни очакват!

Пародонтология и ортодонтия- колаборация, 
която постига невероятни резултати. Авторът 
на пародонтално регенеративния протокол 
при ортодонтско лечение, Д-р Уатахики ще 
представи подробно своята концепция и ней-
ното практическо приложение.

Дигиталната дентална медицина намира все 
по-широко приложение в ежедневната клинична 
и лабораторна практика. Наред с огромните 
предимства по отношение на дигиталният ди-
зайн,  качеството използваните материали, съ-
кратеното технологичното време, се прибавя 
и категорично доказалата се предсказуемост 
на крайният резултат. Не са малко факторите, 
които играят важна роля за постигане на този 
успех. Те ще бъдат тема на курса, воден от Д-р Ямазаки.

„Предимствата на пародонталната микрохирургия в естетичната зона“

„Новаторска оптимизирана процедура 
за пародонтална регенерация в ортодонтията“

„Естетика в имплантологията, използвайки 
дигиталните технологии и аналоговата диагностика“

„Ключови фактори за успешни резултати 
в дигиталната дентална медицина“

„Минимално инвазивни препарации на дистални зъби“

„Цялостно лечение на лицево-челюстни проблеми“

Д-р Тадахико
Накано

Д-р Юничи
Уатахики 

Д-р Шигеру
Накамура

Д-р Масао
Ямазаки

Д-р Мазаюки
Оокава

Д-р 
Хироши 
Уено

СПОНСОРИ на SDM 2019

Сребърен 
спонсор:

Бронзови спонсори:Златни
спонсори:

Платинен спонсор:

3-ти Октомври 2019 г.
/ четвъртък /
зала MIS,  
09:00- 13:00 ч.

СЕМИНАР 42

В този семинар ще се проследят -
• Представяне на нови тактики за да се по-

крият изискванията на дългите и комлици-
рани лечебни планове (рехабилитация и 
дентална имплантология) 

• Инструменти и методи за привличане на нови пациенти с употребата на дигита-
лен маркетинг. 

• Запазване на настоящи пациенти и съществуването на успешна и стъбилна ден-
тална клиника.

• Как да постигнем ситуацция, в която пациента ни вярва толкова силно , дори пове-
че от колкото ние самите вярваме в себе си. 

• Как да превърнем клиниката и пациентите в желаната и успешна дентална прак-
тика. 

*СЕМИНАРА Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, АДМИНИСТРАТОРИ, 
РЕЦЕПЦИОНИСТИ И ВСЕКИ ДРУГ СВЪРЗАН С ДЕНТАЛЕН МАРКЕТИНГ. 

„Как да превърнем нашата дентална клиника в успешен бизнес“

г-н Габриел 
Асулин
Дата: 06.10.2019 г.
Час: 09:00-13:00 ч.
Зала: I

ДЕНТАЛЕН 
МЕНИДЖМЪНТ
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