
ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ЗАЛЕПЯНЕ НА БРЕКЕТИ,

ЛЕПЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ И ЛИГИРАНЕ НА ДЪГИ

Практически курс на д-р Иван Горялов

Дата:     10 – 11 март 2012 г.

Място: гр. Пловдив, хотел Реал,

ул. Георги Войтех ,2

www.real-hotel.com

Цена: 1  00 лева до 29.02.2012 г.
1  00 лева след 29.02.2012 г.
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Записване: 0889 41 04 42
e-mail:
www.usmivki.com

ivang@usmivki.com

Банкова сметка за превод на суми:
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД
Прокредит Банк АД
гр. Пловдив, клон 1
IBAN   BG48 PRCB 9230 1036 6909 10
BIC      PRCBBGSF

Правилното залепяне на брекетите и пръстените е една от най-важните стъпки за провеждането на едно
успешно ортодонтско лечение. Целта на този практически курс е да се демонстрират техники на директно и
индиректно залепяне на брекети, лепене на пръстени, поставяне и лигиране на дъги О

За всеки ще бъдат осигурени гипсови , комплект метални брекети,
пръстени за 6-ти и 7-ми зъби, лепило, еластични и стоманени лигатури и различни видове дъги.

Този курс е първи от поредицата практични и теоретични курсове на д-р Иван Горялов, целящи усвояването
на работата с брекети.
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сновните принципи
и техники, които ще бъдат показани и оттренирани от участниците, важат за всички системи естетични и метални
брекети.

Всяка една от
процедурите ще е допълнително визуализирана с богат снимков и видео материал.

модели на реален пациент

Инструменти, които са необходими на всеки един участник: клеща Вайнгард, дистален секач, лигатурен
секач пинсета за брекети, позиционер, скалер за лепене на брекети, мускито, обикновена пинсета, сонда,
скалер за лигатури.

урсът се организира с подкрепата на фирма - 0887 49 39 24
-  0888 49 09 48

Аmerican Orthodontics
Дентатехника

08:00 – 10:00 Теоретична част.
- Запознаване с необходимите инструменти

и материали.
Разясняване на основни правила за
правилното позициониране на брекетите и
пръстените.
Презентиране на случаи на директно и
индиректно лепене на различни системи брекети.

10:30 – 13:00 Практическа част – позициониране и залепяне на
пръстените върху типодонт.

13:00 – 14:00 Обяд.
14:00 – 16:00 Практическа част – позициониране и директно

залепяне на брекети в горна челюст върху типодонт.
16:30 – 18:30 Практическа част – позициониране и директно

залепяне на брекети в долна челюст върху типодонт.
18:30 – 19:00 Дискусия и въпроси.

-

-

Програма първи ден
Директно залепяне на пръстени и брекети

Програма втори ден
Индиректно залепяне на брекети и
лигиране на дъги

08:00 – 10:00 Практическа част – прехвърляне на
брекетите от модела върху силикон.

10:30 – 13:00 Практическа част – залепяне на брекетите
чрез силиконовите шини на типодонта.

13:00 – 14:00 Обяд.
14:00 – 15:00 Теоретична част – видове дъги през

различните фази на лечение .
1 :30 – 18:30 Практическа част – различни начини на

лигиране на дъгите за брекетите,
закаляване на стоманени дъги с ток.

18:30 – 19:00 Дискусия и въпроси.
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