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БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/
ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2020 – 

с нови подходи на провеждане 
в условията на COVID-19

Всички необходими здравни мерки, 
предвидени от властите в услови-
ята на ситуация с COVID-19, ще 
бъдат предприети“, коментират ор-
ганизаторите на изложение БУЛ-

МЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИ-
КА. Специализираният форум ще се проведе 
за 54-и път от 7 до 9 октомври в Интер Експо 
Център. Професионалната бизнес платфор-
ма посреща специализираната публика от 
България и чужбина в пълно съотвествие с 
разпорежданията на българските здравни 
институции и международните изисквания. 

С началото на форума се отбелязва и рестар-
та на изложбената индустрия в България. 

Интересен факт е, че изложението се състои 
всяка година от създаването си – без прекъсване. 
Затова секторът отчита като много важно про-
веждането му в обстановката на COVID-19. „По-
лагаме всички усилия за създаване на сигурно 
място за бизнес и среда за договаряне в напълно 
контролирана обстановка“, посочват организато-
рите. Изложението е първото, което се възползва 
от новата платформа на Интер Експо Център за 
мащабни събития.

От 7 до 9 октомври професионалното 
изложение отваря врати в Интер Експо Център
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Какво, къде, кога?

Лекции, демонстрации и презентации, които ще се 
реализират в рамките на изложението.

» стр. 3–10

Нови продукти

today представя пълна гама на новостите, 
които ще намерите на изложението 
„Булмедика / Булдентал / Дерма&Естетика"

Независимо издание за посетители и изложители

Уважаеми изложители и посе-
тители на „Булмедика“/„Булден-
тал“/„Дерма&Естетика“,

Приоритетна цел на Интер Експо Център в настоящата 
ситуация е да осигури високо и професионално ниво на 
безопасност на всички участници: посетители, изложите-
ли, лектори в специализираните изложения, като съще-
временно предложи и професионална среда, в която биз-
несът да продължи да се развива.

Изложението БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ е с 54-годиш-
на история, която не е прекъсвана и е преодоляла всякак-
ви кризи, и в този смисъл издание 2020 е имиджово и ще 
покаже дълбочината и потенциала на бранша. 

В създалата се ситуация тази година тенденциите во-
дят до по-фокусирано участие, насочено категорично към 
развитието на регионалните формати. 

Специализираните изложения повече от всякога се до-
казват като реалната платформа за развитие на икономи-
ческата среда, защото реактивирането на икономически-
те отношения, рестартът и установяването на нови бизнес 
контакти са от съществено значение за всички участници 
на пазара сега. В този аспект Световната асоциация на 
изложбената индустрия (UFI) призова заради настъпили-
те усложнения в глобален план да запазим изложенията 
като сигурните места за срещи и правене на бизнес.  

В подкрепа ще добавя и един визионерски поглед на 
футуриста Вито ди Бари в неговото отворено писмо (от 
началото на септември т.г.) до изложбената индустрия за 
очаквания бурен рестарт на събитията: „Колкото повече 
сме свързани виртуално, толкова повече ще желаем да се 
срещнем лично“...

Благодарим на всички изложители, които заявиха свое-
то участие в „Булмедика“/„Булдентал“/„Дерма&Естетика“ 
2020, както и на всички професионални посетители, ре-
гистрирали се вече за посещение – заедно ще предложим 
още едно уникално изложение с неочаквани възможности 
за бизнес! 

Очакваме ви!

   	 Ивайло	Иванов
	 	 	 	 Управител
	 	 	 	 Интер	Експо	Център

» стр. 12

Съпътстваща програма 

Съпътстваща програма на изложението 
„Булмедика / Булдентал / Дерма&Естетика"

Продължaва на стр. 2 
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ЗА ИЗДАТЕЛЯ

 
„Дентал Трибюн България“ ЕООД
тел.: +359 897 958 321
office@dental-tribune.net
www.dentaltribune.bg
www.dental-tribune.com

Предоставената информация 
е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП.

„Интер Експо Център“ ЕООД
София 1784, 
бул. „Цариградско шосе“ 147
тел.: +359 2/9655 279, 9655 277
факс: +359 2/9655 230
e-mail: bulmedica-buldental@iec.bg
www.bulmedica.bg

Публикуваната съпътстваща 
програма от семинарни съби-
тия за изложба „Булмедика/
Булдентал 2020“  е актуална към 
30 септември 2020 г. В случай 
на необходимост са възможни 
промени преди откриването на 
изложбата.  

 will appear at the 
BULMEDICA/BULDENTAL/DERMA 
& AESTHETICS – 7 - 9 OCTOBER 
2020. The newspaper and materials 
therein copyrighted by Dental 
Tribune International GmbH. Dental 
Tribune International GmbH makes 
every effort to report clinical 
information and manufacturers’ 
product news accurately but 
cannot assume responsibility 
for the validity of product claims 
or for typographical errors. The 
publisher also does not assume 
responsibility for product names, 
claims or statements made by 
advertisers. Opinions expressed 
by authors are their own and may 
not reflect those of Dental Tribune 
International GmbH. General terms 
and conditions apply; legal venue is 
Leipzig, Germany.

All rights reserved. © 2020 Dental 
Tribune International GmbH. 
Reproduction in any manner 
in any language, in whole or in 
part, without the prior written 
permission of Dental Tribune 
International GmbH is expressly 
prohibited.

Сигурно и безопасно 
място за развитие и 
бизнес

„С променената и усложне-
на в глобален план ситуация, 
всички ние - изложители, посе-
тители, организатори, лектори 
и професионалисти, осъзнава-
ме колко важно е да запазим 
изложенията като сигурно и 
безопасно място за срещи и 
бизнес, като най-бързата писта 
за постигане на икономическо 
възстановяване на страната“, 
коментират организаторите. 
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/
ДЕРМА & ЕСТЕТИКА дава въз-
можност на фирмите от бран-
ша в България да достигнат 
до голям обем от предлагани 
бизнес възможности за догова-
ряне и генериране на знания и 
нови възможности.

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & 
ЕСТЕТИКА 2020 – с нови подходи на 

провеждане в условията на COVID-19

Технологиите 
не спират да се 
развиват

През тази година участни-
ците от България и чужбина 
отново ще докажат, че техноло-
гиите не спират да се развиват, 
а медицинският, денталният и 
секторът на естетичната меди-
цина са области на иновации.

3D – технологиите ще бъдат 
сред акцентите на БУЛМЕДИ-
КА. Сред тях са комбинирани 
апарати за панорамни, цефало-
графски и 3D изследвания. Фо-
кус на компаниите ще бъдат и 
софтуерни продукти, преноси-
мите апарати, ехографи от по-
следно поколение, рентгенова 
техника, дигитални и апарати 
за кръвно налягане, телеме-
трични системи. И разбира се 
- внедряването на изкуствения 
интелект в акушеро-гинеколо-
гията.

Оптималната хигиена в 
здравния сектор е друг от во-
дещите акценти в изложение-
то. Професионалната публика 
ще открие както продукти за 
дезинфекция и почистване на 
медицински и стоматологични 
инструменти и здравни заведе-
ния и кабинети, така и уреди за 
бързо и точно наблюдение на 
изпълнение на стандартите по 
почистване. 

БУЛДЕНТАЛ дава възмож-
ност професионалистите да 
открият новостите при дентал-

BE A WINNER!
Smile of the Year International 2021 is coming.

Submission deadline: May 1, 2021
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ните импланти и имплантни 
системи, добрите практики в 
зъболечението, зъботехника-
та, оралната хигиена и дентал-
ните материали, отговарящи 
на съвременните клинични и 
анатомични предизвикател-
ства. Съдейки от тендециите в 
денталния сектор, уредите са 
все по-мобилни. Безжични ин-
струменти, нови сплави, оптич-
ни технологии, 3D принтери, 
скенери, микроскопи, дентал-
ни юнити и импланти от ново 
поколение и много други про-
дукти, ще бъдат акцент в пред-
ставянето на изложителите. И 
през тази година ще можем да 
посетим новата тематика ДЕР-
МА & ЕСТЕТИКА. Посветена на 
дерматологията и естетичната 
медицина, второто ѝ издание 
ще позволи среща с иновативна 
апаратура, продукти, техноло-
гии и подходи.

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/
ДЕРМА & ЕСТЕТИКА ежегодно 
създава екосистема за среща на 
професионалистите, служеща 
като инкубатор за иновации. 
Предстоящото издание през 
тази година, от 7 до 9 октомври, 
в условията на COVID-19, до-
казва максимата, че когато има 
„желание и нужда, има и на-
чин“. Благодарение на внедре-
ните нови подходи за провеж-
дане на изложения от страна на 
организаторите и благодарение 
на желанието и интереса на 
професионалистите от Бълга-
рия и чужбина, 54-ото издание 
на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/
ДЕРМА & ЕСТЕТИКА, отново 
ще изгради професионална 
платформа на медицинския, 
денталния и сектора на дерма-
тологията и естетичната меди-
цина.

Мястото е Интер Експо Цен-
тър. От 7 до 9 октомври.

За максимална сигурност 
на присъстващите, Интер Екс-
по Център е разработил „Пра-
вила за хигиена и организа-
ционни мерки“, в които заляга 
засилената хигиена. Участни-
ците ще имат възможност за 
отстояние от минимум 1.5 м. 
За целта, е увеличен размерът 
на пътеките между щандовете. 
„Умно въвеждане“ на входа на 
залите ще контролира човеко-
потока. За целта, е разработена 
система на Crowd management. 

Лечението не трябва 
да се отлага

Навременното лечение ще 
бъде сред акцентите на съпът-
стващата програма. Темата ще 
бъде фокус на професионалното 
събитие „Не отлагай лечение-
то си - LIVE“, организирано от 
CREDOWEB, в партньорство с 
Български лекарски съюз, и Ин-

тер Експо Център. В специално 
обособената семинарна зала 
на 8-и октомври ще се съберат 
специалисти по Кардиология, 
Ендокринология, Гастроенте-
рология, Дерматология, Уроло-
гия, Пулмология, АГ и инвитро. 
Ще бъдат засегнати актуални 
здравни проблеми и грижата 
за тях в условията на пандемия 
от коронавирус. Сред лектори-
те ще бъдат водещи имена от 
сферите, сред които: проф. Иво 
Петров – Сити Клиник (Карди-
ология), акад. Ивона Даскалова 
– ВМА (Ендокринология), д-р 
Александър Симидчиев  - МВР 
болница (Пулмология) и други.

Отворени за посещение 
ще бъдат и конференции, пре-
зентации и демонстрации, ор-
ганизирани от компаниите, 
обвързани с дейността им и 
продуктите, които предлагат 
на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/
ДЕРМА & ЕСТЕТИКА.

 Продължaва от стр. 1 

Dental Tribune International GmbH
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 4847 4302 | Fax: +49 341 
4847 4173
General requests:
info@dental-tribune.com
Sales requests: 
mediasales@dental-tribune.com 
www.dental-tribune.com

Publisher and Chief Executive Officer:
Torsten R. Oemus

Р
ЕК

ЛА
М
А



3БУЛМЕДИКА / БУЛДЕНТАЛ / ДЕРМА&ЕСТЕТИКА  7 – 9 октомври 2020 НОВИ ПРОДУКТИ 

ПАКЕТ PREMIUM

ХАРТИЕНО ИЗДАНИЕ 
+ ПОДАРЪК  

ДИГИТАЛНО ИЗДАНИЕ

100 ЛВ.

 Пет печатни луксозни издания, 

доставени на адреса ви

 Пълен достъп до дигиталното 

издание (реплика на печатното 

издание) от компютъра, таблета и 

телефона ви

 Имейл с линкове към акцентите на 

всеки нов брой в деня на излизането му

 Ежемесечен електронен нюзлетър 

с информация за новини и предстоящи     

научни събития в бранша

През 2021 г. Dental Tribune излиза 5 пъти годишно в месеците: февруари, април, юни, октомври, декември. 

А б о н и р а й  с е  н а  d e n t a l t r i b u n e . b g  и л и  п о з в ъ н и  н а  0 8 9 7  9 5 8  3 2 1 .

ПАКЕТ DIGITAL

ДИГИТАЛНО ИЗДАНИЕ

65 ЛВ.

  Пълен достъп до дигиталното 

издание (реплика на печатното издание) 

от компютъра, таблета и телефона ви

  Имейл с линкове към акцентите на 

всеки нов брой в деня на излизането му

  Ежемесечен електронен нюзлетър 

с информация за новини и предстоящи  

научни събития в бранша

АБОНАМЕНТ

2021

Вземи най-доброто 
от денталното мислене.

RACE EVO
RACE EVO, еволюция и ре-

дефиниране на ендодонтски-
те стандарти!

RACE EVO са още по-си-
гурни, по-лесни за употреба 
и контрол, по-ефективни!

RACE EVO, универсална 
ротационна система с по-
малко инструменти – само 2 
пили за повечето случаи.

Термично обработена 
NiTi сплав; възможност за 
предварително огъване на 
инструмента; запазват анато-
мията на канала; ненадмина-
та устойчивост на циклична 
умора; висока устойчивост на 
усукване и заклиняване; ви-
сока ефективност на рязане; 
голяма гъвкавост – по-плавно 
прогресиране в канала; за 
многократна употреба – до 8 
канала.
Производител: FKG Swiss Endo, от 
„Крис 95“ ООД, зала 3, щанд B6, 
„Булдентал“

Olife
OLIFE е патентован те-

чен екстракт от селектира-
ни маслинови листа. Съдър-
жа 97% екстракт от листа 
на маслина, 3% екстракт от 
невен и е стабилизиран с ли-
монов сок. Той съдържа 93% 
OLIVUM – патентована фор-
мула с уникални фитотера-
певтични характеристики, 
и е богата на полифеноли. В 
OLIVUM са запазени витал-
ни 5-те най-силни антиок-
сиданта в природата – оле-
уропеин, хидрокситирозол, 
рутин, олеинова киселина – 
омега 9, и тирозол. Детокси-
кира организма, балансира 
стомашно-чревната флора, 
релаксира нервната систе-
ма, регенерира клетките в 
организма. 70 ml OLIFE e ра-
вен на полезния ефект от 2 
литра зехтин.
Производител: Evergreen Life 
Products, от „Дентасвет-1“ 
ЕООД, зала 3, щанд B5, 
„Булдентал“

Ромла
Няма страшно убождане! РОМЛА ефективно намалява чувствителността на кожата:

 лесен за употреба;
 продължителност на анестезия до 2 часа;
 приложим от новородени до възрастни;
 съдържание: лидокаин 25 mg/прилокаин 25 mg.

Лекарствен продукт без лекарско предписание за локална анестезия на: кожата 
във връзка с вкарване на игла и повърхностни хирургични процедури: при възрастни 
и в педиатричната популация; гениталната лигавица при възрастни и юноши ≥12 го-
дини; язви на краката: при възрастни. Съдържа лидокаин. Преди употреба прочетете 
листовката. 

Рег.№ А 004/12.12.2019
Производител: RAFARM, от „МагнаФарм България“ ЕАД, зала 2, щанд B2, „Булмедика“
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Philips Sonicare 
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Вносител: ИВЕНТАС ЕООД
тел.: 02 955 5115, www.iventas.bg
GSM: 0899 18 33 50; e-mail: o�  ce@iventas.bg

*  На база на онлайн проучване, проведено от Priority Research в Холандия, Канада, САЩ, Германия и 
Великобритания през периода декември 2014 г. – март 2015 г.

Вече е 
по-лесно – 
стоящи 
пликове и 
сашета с цип

В допълнение към богатия 
си опит в производството на 
меки опаковки, „Демакс“ АД 
вече предлага и довършител-
ни услуги като форматиране 
на напечатаната ролка във 
финален печатен продукт. 
Тази услуга улеснява наши-
те клиенти чрез предлагане 
на цялостно решение – от 
дизайн до готово изделие. 
Устойчива тенденция при 
меките опаковки е използва-
нето на стоящи пликове или 
сашета с опцията за затваря-
не с цип. Те са по-екосъобраз-
ни, по-ефективни за употреба 
и по-ефикасни за защита на 
продукта.
Производител: „Демакс“ АД, 
България, зала 2, щанд A8, 
„Булмедика“

OliBULK Fill
Течен композитен материал за посте-

риорни възстановявания чрез техниката 
BULK Fill. Отлични физични и механич-
ни свойства и възможност за дебелина 
на един слой до 4 мм.
Производител: Olident, от „Амикус Дентал“ 
ООД, зала 3, щанд D11, „Булдентал“

Eлектрическа звуковочестотна 
четка за зъби Philips Sonicare For Kids 
– помага на децата да мият зъбите 
си по-дълго и по-добре

Интерактивна звукова сила. Повече забавление, по-добро почистване.
С четката и приложението Philips Sonicare For Kids децата се учат на под-

ходящи техники на миене. Динамично почистващо движение насочва вода 
между зъбите – за до 75% по-голяма ефективност от ръчна четка.

 Два режима на мощност – за 3+ и за 7+ г.
 Синхронизиране на четката чрез Bluetooth
 Лесна за хващане 
 Забавни лепенки
 Гумирана глава – предпазва детските зъбки

НОВО: Сега вече и в нежно розово!
Производител: Philips Sonicare, вносител: „Ивентас“ ЕООД, зала 3, щанд А5, „Булден-
тал“

Sleeper One 5
Иновативната безболезнена анестезия за вашите пациен-

ти. Анестетичната инжекция се извършва под контрола на 
електронната система PAR. Тъканната устойчивост и плът-
ност се вземат предвид, поради това се избира оптималната 
скорост за инжектиране на анестетика, така че пациентът да 
не изпитва болка.

Фирма произво-
дител: Dental Hi 
Tec, от „МиПлант“ 
ООД, зала 3, 
щанд А1,
„Булдентал“

Подопочистващ  автомат 
i-Mop XL

По-бърз от конвенционалния подопочистващ автомат. В 
допълнение намалява разходите за труд. Гамата на i-mop 
почиства до 70% по-бързо от традиционното мокро почист-
ване и до 30% по-бързо от конвенционалното автоматично 
почистване.
Производител: i-Team Global B.V., от „АРК ГРУП“ ООД, България, 
зала 2, щанд А10, „Булмедика“
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Президент: Проф. Ugo Covani
Мастър програма по орална имплантология

2021/2022

Мастър програмата „Магистърска степен по орална имплантология“ е 

създадена за общопрактикуващи лекари по дентална медицина, които 

вече са направили първите си крачки в сферата на имплантологията. 

Мастър програмата ниво 2° по орална имплантология към Unicamillus е насочена 

към зъболекари, които искат да развият теоретичните си знания и практически-

те си  умения при планиране, поставяне, възстановяване и поддръжка на дентални 

импланти.  

Програмата цели да даде увереност на общопрактикуващите зъболекари при из-

бора им на пациенти, диагностиката, планирането и изпълнението на некомплици-

рани имплантологични случаи. Освен че ще подобрят знанията си за биологичната 

основа на имплантологията, курсистите ще участват в практически упражнения, 

които ще им помогнат да извършат безопасни хирургични и възстановителни про-

цедури, както и да планират и изпълнят поддържаща терапия при пациенти с им-

планти.  

12-месечната модулна следдипломна програма взима предвид вашето ограничено 

време и работни ангажименти. По време на обучението трябва да пътувате четири 

пъти до Университетския център във Валенсия. Всяко посещение трае между 5 и 

6 дни, през които се провеждат лекции, практически занятия и операции на живо, 

които се осъществяват благодарение на съдействието от страна на нашия между-

народен екип от университетски преподаватели, гост-лектори и студенти. 

Завършилите обучението ще могат да сами да планират и прилагат на практика 

работните протоколи за терапия на пациенти, нуждаещи се от имплантологично 

лечение и протезиране. 

Освен това курсистите ще придобият уменията да подбират, анализират и при-

ложат в практиката си голям набор от лечения и знания в сферата на оралната им-

плантология. 

Курсът завършва с дисертация на тема импланти, която всеки участник ще из-

готви в рамките на годината и ще изложи в края на обучението. 

ЕКВИВАЛЕНТ И ТЕЖЕСТ НА МАГИСТЪРСКАТА СТЕПЕН
Мастър програмата е следдипломна научна програма на високо ниво. Тя включва 

придобиване на най-малко 60 университетски кредита за натрупани знания (ECTS). 2° 

ниво магистърска степен е следдипломна квалификация и представлява гъвкава уни-

верситетска програма, която съчетава знания и умения от различни сфери, така че да 

отговарят на нуждите на новите професионалисти и новите специализации. Магис-

търската програма е идеална за завършили лекари по дентална медицина, които искат 

да продължат образованието си, да обогатят знанията си и да се специализират в оп-

ределена професионална сфера, като приложат на практика уменията, придобити по 

време на мастър програмата. Способностите, които курсистите развиват по време 

на обучението, трудно могат да бъдат придобити по друг начин. Това се дължи на фак-

та, че учебната програма е разработена именно с идеята да удовлетвори както уни-

верситетските критерии, така и личните професионални нужди на клиницистите. По 

време на програмата благодарение на партньорството с Istituto Stomatologico Toscano 

участниците могат да се потопят в един различен работен контекст, друг свят от 

възможности и да оформят собствените си амбиции за професионално развитие.   

За да участвате в програмата, е нужно да сте завършили лекари по дентална меди-

цина във висше учебно заведение по дентална медицина с програма от минимум 5 учебни 

години и да притежавате правоспособност за упражняване на професията във вашата 

държава.  

От гледна точка на класификацията второ ниво магистърска степен представлява 

обучение от трети цикъл на Болонския процес/ниво 8 EQF. Придобитите знания, от-

говарящи на ниво 8, съответстват на най-напредналите умения в работен или научен 

план и осъществяват връзката между двете. 

Всички кандидати, които завършат обучението и успешно положат финалния из-

пит, ще придобият второ ниво магистърска степен по орална имплантология и 60 учеб-

ни кредита (ECTS). Степента се определя като магистърска степен (master of science) 
от Unicamillus заради техническите и научните ѝ характеристики. 

За повече информация: 0897 958 320
Dental Tribune България

Dental Tribune e официален партньор на Istituto Stomatologico Toscano.

УНИВЕРСИТЕТСКА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 
ПО ОРАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

(UMOI) 2021-2022

март 2021 - февруари 2022
Лидо ди Камайоре, Италия

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

Istituto Stomatologico Toscano – болница 
„Версилия“, гр. Камайоре, Тоскана – LU

МИНИМАЛЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ: 

10 

УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
ЛЕКТОРИ:

 Ugo Covani, Michele Nannelli, Giovanni 
Battista Menchini Fabris, Giuseppe Iaria, Angelo 
Sisti, Simone Marconcini, Annamaria Genovesi, 

Domenico Baldi, Roberto Crespi, Francesca 
Nardelli, Domenico Baldi, Florin Bobia, Angelo 

Imperatrice, Alexandru Petre. 

ПРОГРАМА НА КУРСА И 
ВРЕМЕВА РАМКА

Курсът „Магистърска програма 
по орална имплантология (UMOI – 
University Master in Oral Implantology)“ 
ще се проведе на английски език. 
Представлява комбинация от лекции 
и практически занятия в кампуса – 
Istituto Stomatologico Toscano, болница 
„Версилия“, гр. Камайоре, Тоскана – 
LU, и самостоятелно обучение у дома. 
Занятията в кампуса ще се проведат в 
рамките на четири отделни седмици, 
като всяка седмица започва от поне-
делник сутринта в 9 ч. и завършва в 
петък 17:30 ч. 

ДАТИ НА ОБУЧЕНИЕТО В 
КАМПУСА

1-ви модул:
 понеделник, 29 март 2021 г. – 

петък, 2 април 2021 г.

2-ри модул: 
понеделник, 17 май 2021 г. – 

петък, 21 май 2021 г.

3-ти модул: 
понеделник, 18 октомври 2021 г. – 

петък, 22 октомври 2021 г.

4-ти модул: 
понеделник, 31 януари 2022 г. – 

петък, 4 февруари 2022 г. 

УНИВЕРСИТЕТСКА ТАКСА ЗА 
ОБУЧЕНИЕТО: 

€ 8500 

Плащането се осъществява на четири вноски.

Първа вноска – при кандидатстване: 
2500 EUR до 01.02.2021 г.

Втора вноска – 2000 EUR до 01.04.2021 г.

Трета вноска – 2000 EUR до 01.09.2021 г.

Четвърта вноска – 2000 EUR до 01.12.2021 г.

Информация:
Секретариат: formazione@

istitutostomatologicotoscano.it
Директор проф. Ugo Covani: covani@covani.

Вибро- 
терапевтична 
машина
„Платинум“

Идеята за представя-
ния продукт е заимствана 
от доказалите ефектив-
ността си в Космоса (в ор-
биталните станции) ма-
шини за вибротерапия. 
Машината за вибротерапия 
„Платинум“ е с елегантен 
дизайн и на достъпна цена. 
Лесна за използване, с нея 
се постигат бързо отлични 
резултати както при хората, 
които се занимават с фитнес, 
така и при тези, които во-
дят уседнал начин на живот 
и имат нужда от движение. 
При всекидневна употреба с 
този уред се постигат облек-
чаване на болките в гърба и 
кръста, мощна детоксикация 
на организма, превенция на 
остеопорозата и много други 
положителни ефекти за чо-
вешкото здраве.
Производител: Китай, от „ВИБРО 
ФИТ БЪЛГАРИЯ“  ООД, зала 2, 
щанд C3, „Булмедика“

laseMD
LaseMD предлага уникални възможности за лечение на 

кожата, като комбинира тулий лазер (1927 nm) с набор от 
специална козметика (CDS – Cosmeceutical Delivery System). 
Иновацията на устройството е да комбинира лазерно лече-
ние със специално проектирани активни съставки, като по 
този начин се постига синергия с подмладяващ ефект за 
кожата. laseMD е фракционна лазерна система, предназна-
чена да доставя козметични средства до дермата, борейки 
се с широк диапазон от кожни проблеми и същевременно 
свеждайки възстановителния период до минимум.
Производител: Lutronic, от „ВЕНУС КОНЦЕПТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА“ ООД, зала 2, щанд B1, „Дерма&Естетика“

Допелхерц 
Лакто-Про 
пробиотик

Избери немското реше-
ние за здрава чревна флора!

  4 милиарда млечнокисели и 
бифидобактерии (5 щама);
  инулин – важен субстрат за 
развитието на пробиотич-
ните бактерии;
  витамини В2 и В6 – за нор-
малното състояние на чрев-
ната лигавица и имунната 
система;
  стомашно устойчиви кап-
сули;
  климатично неутрален про-
дукт.

Производител: „Куайсер Фарма 
Германия“ ГМБХ. Ко. Кг., 
от „Kуайсер Фарма България“ 
ЕООД, зала 3, щанд D10, 
„Булдентал“
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Cutera  
Excel HR

Cutera Excel HR комбини-
ра мощен александрит 755 
nm и доказания с дълъг им-
пулс 1064 nm Nd: YAG лазер 
за безопасно и ефективно 
обезкосмяване при всички 
типове кожа.  В комбинация-
та от дължините на вълните с 
постоянен силен импулс и са-
пфирено контактно охлажда-
не (5–20° C) Excel HR не само 
позволява ефективно премах-
ване на нежеланото окосмя-
ване, но също така е решение 
и за епидермални пигментни 
и съдови лезии и процедури 
за ревитализация на кожата 
с Laser Genesis.
Производител: Cutera,
от „Марвена“ ООД, България, 
зала 2, щанд C2, 
„Дерма&Естетика“

Марка Shinichki за пър-
ви път представя „Зъбчода-
тник“. Продуктът има за цел 
да напомня за предстоящия 
час при зъболекаря. Ежеме-
сечен, ежегоден и забавен. 
Предназначен за деца и въз-
растни. Денталният кален-
дар ще изгради нови полезни 
навици. Чрез него детето ще 
научи, че има и нови вълшеб-
ни приятели, които ще го 
придружават през целия път 
към здравата му и красива 
усмивка.
Производител: СМТЛ МегАс, 
България, зала 3, щанд А14, 
„Булдентал“

            
    

                                      
     

     
     

        
                                             Зъбчодатник

Отбор
на

брекетите Зъбч0

Август

01

УРГО АФТИ
УРГО АФТИ филмогел e течна лепенка при афти. Прилага 

се локално върху афтата с помощта на шпатула, вградена в 
капачката. При контакт със слюнката УРГО АФТИ филмогел 
оформя прозрачен, фин, еластичен филм върху устната лига-
вица. Образувалият се филм е като течна лепенка, която:

  изолира афтите в устата (предпазва от контакт с храна, 
вода и слюнка);
 моментално и дълготрайно облекчава болката;
 ускорява процеса на оздравяване. 

 
Защитният филм действа до 4 часа. Една опакова е достатъч-
на за 100 нанасяния.

Производител: Laboratoires Urgo, от „МагнаФарм България“ ЕАД, 
зала 2, щанд B2, „Булмедика“

Най-мощният апарат за 
озонотерапия – 
Hyper Medozon Comfort

Клинично изпитан в терапията на COVID-19,
Hyper Medozon Comfort е най-високият клас апа-

рат за автохемотерапия. Продуктът на утвърдената 
германска компания Herrmann Apparatebau оси-
гурява пълния спектър апликации за озонова 
терапия, в това число иновативния метод на хи-
пербарна автохемотерапия с клинично доказана 
ефективност в терапията на COVID-19.
Производител: Herrmann Apparatebau, Германия, от 

„Хербамедика“ ЕООД, България, зала 2, 
щанд B8, „Булмедика“

Нова комфортна линия фрези 
М2 от ZIRKONZAHN

Нова комфортна линия фрези М2 от ZIRKONZAHN – M2 
Wet Heavy Metal, M2 Teleskoper, M2 Dual Wet Heavy Metal, M2 
Dual Teleskoper, M2 Dual Double Teleskoper. Новата линия на 
фрези M2 в пет модификации означава съвременен комфорт 
на работа и гъвкавост. Акцент е изключително голямата те-
лескопична орбита – ⌀ 125 mm, която в комбинация със специ-
ални холдери позволява да се обработват всички видове бло-
кове от мек и твърд материал с ⌀ 95 mm, ⌀ 98 mm, ⌀ 106 mm 
или дори ⌀ 125 мм. Блоковете могат да се извадят от орбитата 
и да се поставят отново по-късно в същото положение с висока 
точност в µm.
Производител: Zirkonzahn Italy, от „Дента Лимар“ ООД, 
зала 3, щанд B8, „Булдентал“

Дентален магнитен календар 
„Зъбчодатник“

IQ Brushes – Feel The Innovation
IQ Brushes са ултразвукови четки за зъби от най-висок 

клас, клинично тествани, с доказано качество в световен ма-
щаб.
Производител: IQ Brushes, от IQ Security, зала 3, щанд C11, „Булдентал“

Специализирано транспортно 
средство за инфектирани с 
COVID-19 пациенти

Линейката, създадена за транспортиране на силно зараз-
ни пациенти, е предназначена да предотврати разпростра-
нението на патогени и да осигури защитата на медицинския 
персонал. Вътрешната облицовка от неръждаема стомана, 
която позволява използването на най-мощните дезинфектан-
ти, интегрираната HEPA филтърна система и отрицателното 
налягане вътре в линейката са само някои от елементите, 
които могат да осигурят безопасност на медиците.
Производител: DELTAMED SRL, Румъния, зала 2, щанд B11 и B13, 
„Булмедика“
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ems-dental.com
Copyright: 2020 EMS. Electro Medical Systems

01 ДИАГНОСТИКА
ПРОУЧЕТЕ И  ОБСЛЕДВАЙТЕ ВСЕКИ 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
  Интактни зъби, кариес, гингивит,
пародонтит   Интактни импланти,

мукозит, периимплантит   Започнете
с изплакване с вода за уста BacterX®

Pro Moutwash

08 КОНТРОЛНИ 
ВИЗИТИ

ЗДРАВ ПАЦИЕНТ = ДОВОЛЕН ПАЦИЕНТ 
  Насрочете контролното посещение,
съобразно индивидуалния риск
  Попитайте пациента дали е
доволен от процедурата

02 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ОЦВЕТЕТЕ БИОФИЛМА 

  Покажете на пациента оцветения
биофилм и проблемните зони,
посредсвтом EMS BIOFILM

DISCLOSER   Oцветяването ще Ви
напътства при отстраняването на

биофилма   Отстранявайки
биофилма, зъбният камък

лесно се забелязва

07 ПРОВЕРКА
НАКАРАЙТЕ ПАЦИЕНТА ДА СЕ УСМИХНЕ
  Направете последна проверка за

останал биофилм
  Уверете се, че зъбният камък е

отстранен напълно
  Внимателно огледайте за кариес

  Флуоризирайте

03 МОТИВАЦИЯ
ОБУЧЕТЕ И НАУЧЕТЕ 

  Наблегнете на превенцията
  Обучете пациента в правилна

орална хигиена   EMS препоръчва
четките PHILIPS SONICARE,
интердентални четки и Airfloss

Ultra

06 PIEZON®
ОТСТРАНЕТЕ ОСТАВАЩИЯ ЗЪБЕН КАМЪК

  Използвайте минимално
инвазивния EMS PIEZON® PS

накрайник супра- и субгингивално
до 10мм     Над 10мм почистете с
мини кюрети     Използвайте EMS
PIEZON® PI накрайника около

импланти, до 3мм субгингивално,
както и около реставрации

05 PERIOFLOW®
ОТСТРАНЕТЕ БИОФИЛМА В ДЖОБОВЕ 

ОТ 4 ДО 9ММ
  Използвайте AIRFLOW® PLUS пудрата

в дълбоки джобове около естествени зъби,
фуркации и импланти   Използвайте

новия, по-тънък PERIOFLOW® накрайник

04 AIRFLOW®
ОТСТРАНЯВА БИОФИЛМА, ПЕТНА И НОВ ЗЪБЕН 

КАМЪК
  Използвайте AIRFLOW® при

естествени зъби, реставрации и
импланти   Отстранете биофилма супра
и субгингивално до 4мм, използвайки

AIRFLOW® PLUS 14µm пудра
  Отстранете биофилма и от гингивата,

езика и небцето    Отстранете оставащите
налепи по емайла с AIRFLOW® CLASSIC

COMFORT пудра

8-ТЕ СТЪПКИ НА КОНТРОЛИРАНАТА БИОФИЛМ ТЕРАПИЯ (GBT)

R

Машина за обуване 
на калцуни с 
термосвиваемо 
фолио Sonar T-46S

Здрава и надеждна конструк-
ция от стомана и пластмаса с 
красив външен вид.  С дебели-
ната си от 28 микрона, PVC фо-
лиото е устойчиво на износване. 
Машината не прави пропуски при 
обуването. Икономичност на консумати-
вите: една ролка може да направи 1000 броя обу-
вания. Подът се поддържа чист. Не е необходимо да 
се слагат калцуни на ръка, т.е. не се цапат ръцете. 
Машината за обуване на калцуни е подходяща за ден-
тални клиники, болници, козметични клиники, произ-
водствени фирми.
Производител: „МЕГАМЕД България“ ЕООД, зала 2, щанд В4, 
„Булмедика“

Ново поколение дигитални апарати за измерване на 
кръвно налягане

Представяме апаратите за кръвно налягане на RAYCOME – притежател на патента, основан на цифровото из-
мерване на пулс вълните (не на осцилометричния статистически метод). Клинично валидирани за професионал-
на употреба, измервайки налягането в главната артерия. Снабдени с два сензора в маншона, като вторият играе 
ролята на стетоскоп. За употреба от лекари, медицински сестри и в домашни условия, с превъзхождаща всички 
марки и модели осцилометрични апарати точност.
Производител: RAYCOME, Китай, от „ПЕЛИКАН ДТМ“ ООД, зала 2, щанд B6, „Булмедика“

Новите микроскопи 
на Kaps 4Dent

NEW series 4Dent (три различни модела: 100, 200 и 300)
Производител: KAPS/Germany, от „МБ Консулт Ендо 2020“, зала 3, 
щанд C2, „Булдентал“
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FLEX CODE – най-добрият избор за вашите стави!
Комбинацията от високи дози хондропротектори, колаген и хиалуронова киселина, в съчетание с иноватив-

ната испанска технология, прави продуктите без аналог в борбата срещу проблемите на опорно-двигателния 
апарат!

 Клинично тествана течна формула и терапевтичен гел
 Оптимална усвояемост
 Бързо премахва болката и възстановява структурата на ставните връзки
 Притежава мощно противовъзпалително действие

Производител: PlantaPol, от „Хербамедика“ ЕООД, България, зала 2, щанд B8; „Булмедика“

Иновативна диагностика на оксидативен стрес 
посредством FRAS-5

Оксидативният стрес винаги е бил считан за основна причина за клетъчно увреждане. С FRAS-5 вече е 
възможно в реално време и на ниска цена да се измерят стойностите на свободните радикали и антиокси-
дантния резерв чрез капка кръв. 

FRAS-5 e иновативна, клинично доказана апаратура с вградена фотометрична система, центрофуга и 
принтер.
Производител: H&D, от „Хербамедика“ ЕООД, България, зала 2, щанд B8; „Булмедика“

Durr Dental Lunos Air-flow система – сияеща усмивка за всички!
Lunos е новата първокласна система за профилактика на Dürr Dental, Германия.
LUNOS MY FLOW ЗА ПЕРФЕКТЕН РАБОТЕН ПРОЦЕС.
MyFlow основно е проектиран така, че са необходими само малко прекъсвания на лечението. 
Със специално разработения накрайник с прахово-водна струя за системата за профилактика Lunos пътят към 

сияйната усмивка е толкова удобен и лесен, както никога досега. 
За перфектния поток допринасят също така малката вероятност от запушване благодарение на перфектно 

съгласуваните компоненти, напълно машинното обработване и ергономично проектираният и перфектно балан-
сиран накрайник*.

И най-доброто: чрез принципа на сменяемата камера контейнерите могат да се пълнят с прах преди лечение-
то и по време на лечението, да се сменят лесно и бързо.

Накрайниците и отделните части могат да се дезинфекцират термично и в автоклав.
  Предлага се за куплунги на турбини на KaVo, Sirona, W&H, BienAir и NSK.
  ОПЦИЯ: Перионакрайник!

Производител: Durr Dental, Германия, от „Демаком“ ООД, зала 3, щанд B6а

Импланти copaSKY
След успеха на ултракъсите импланти и следвайки жела-

нията на потребителите, bredent разработи copaSKY в завър-
шена имплантологична линия, налична в дължини от 5.2 до 
14 мм. Вече можете да се доверите на имплантите copaSKY 
с необикновената им конично-паралелна връзка, независимо 
дали имате нужда от къс, или дълъг имплант. Имплантите 
copaSKY са приложими при различни ситуации на костта.
Производител: bredent medical GmbH, от „Бредент груп България“ 
ЕООД, зала 3, щанд D4, „Булдентал“

Индивидуални  
ортопедични стелки 
и обувки

FOOT CARE изработва ортопедични стелки и 
обувки по индивидуален модел, които осигуряват 
пълен комфорт при ходене. Индивидуалните орто-
педични стелки на FOOT CARE, които могат да се 
местят в различни обувки, се изработват според 
индивидуалните особености на стъпалото чрез 
сканиране с тензометрична платформа и 3D ске-
нер, което е най-съвременният метод за ортопе-
дична диагностика. Тази година ще предложим на 
нашите посетители БЕЗПЛАТЕН преглед на мяс-
то, а стелките ще могат да получат по-късно чрез 
куриер.
Производител: „Фуут Кеър“, „Медикотехническа лабора-
тория“ ЕООД, България, зала 2, щанд C1, „Булмедика“

Най-ново поколение луминометър за монито-
ринг на хигиената EnSURE Touch – отговаря на 
необходимостта от бързо и точно наблюдение на 
изпълнението на стандартите за почистване в ден-
талните практики, болници, операционни, лабора-
тории, автомобили за спешна медицинска помощ и 
на ключови части от медицинското оборудване.

Какви ползи ви дава EnSURE Touch:
  За 10 секунди дава точен резултат „чисто – 
мръсно“ на повърхности и води
  За 8 часа – експресен микробиологичен анализ

  Архивиране на резултати и автоматично съз-
даване на отчет
  Цветна индикация за лесно отчитане на резул-
тата
  Точен резултат с консуматив UltraSnap за кон-
трол на хигиената на повърхности; сертифици-
ран тест за ефективност от AOAC-RI лаборато-
рия
  Отдалечен контрол на няколко болници или 
отделения едновременно с безжичен експорт 
на данните в Sure Trend Cloud

Ново поколение хигиенен контрол EnSURE Touch

Производител: Hygiena International UK, от „Биоком Трендафилов“ ООД, зала 3, щанд А8, „Булдентал“
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Art filler lips soft
ART FILLER LIPS SOFT на Laboratoires FILLMED е най-но-

вото, най-нежното и дълготрайно решение за красиви устни.
Формулата на този филър е предназначена за меко офор-

мяне на обема и контура и естествено запълване на бръчици-
те в горната устна.

За разлика от ART FILLER LIPS (продукт от гамата за устни 
на Laboratoires FILLMED), който се ползва за сериозна коре-
кция на обема, преформатиране на брадичката и запълване на 
назолабиалните бръчки, продуктът SOFT e създаден изцяло 
в най-модерната тенденция на съвременната естетична меди-
цина за красиво и поддържано навлизане във възрастта.

За оптимални резултати може да се използва и комбина-
ция от двата продукта на серията LIPS – ART FILLER LIPS&ART 
FILLER LIPS SOFT.

Laboratoires FILLMED предлага пет продукта на пазара 
с хиалуронова киселина и лидокаин с търговска марка. ART 
FILLER е този, който днес представяме на българския пазар. 
За първи път в ис-
торията на есте-
тичната медици-
на има компания, 
която пуска на па-
зара филър с хиал-
уронова киселина 
след независимо 
клинично проуч-
ване, доказващо 
18-месечно задър-
жане на резулта-
та, без образува-
нето на грануломи 
и възпалителни 
процеси.

Производител: 
Laboratoires FILLMED, 
от „Медикофарм 
Хелт&Бюти“ ЕООД, 
България, зала 2, 
щанд В3, „Дерма&Естетика“

Медицинско облекло
Медицинско облекло, уникално като вас, не може да бъде 

копирано!

Производител: Barco, 
от „Капресто“ ЕООД, зала 2, щанд A2, „Булмедика“

Plex V
PLEX V са произведени с 

помощта на специален тер-
мичен процес. Всички фа-
зови трансформации като 
аустенит и мартензит са 
извършени при стайна тем-
пература, което дава значи-
телни предимства пред пи-
лите от никелово-титаниева 
сплав.

Технологията на контролирана памет позволява 
да се следва анатомията на кореновия канал, като 
по този начин се избягва отслабването му, създава-
нето на прагове и перфорацията му.
Производител: ORODEKA, от „Дентасюис“ ЕООД, зала 3, 
щанд А9, „Булдентал“

Хиалуронов 
филър E.P.T.Q.

Фин хиалуронов филър, 
специално създаден по аван-
гардна технология за вашия 
комфорт и безопасност, га-
рантирана от съществените 9 
елемента:
1.  Безопасност благодарение 

на използваните суровини 
с най-високо качество.

2.  Чиста хиалуронова кисели-
на от неживотински произ-
ход с концентрация 24 мг/
мл.

3.  Дълготраен ефект вслед-
ствие на оптимален баланс 
между плътност и еластич-
ност.

4.  Иновативна технология, 
включваща идеално хо-
могенизиране на крайния 
продукт.

5.  Максимално чист хиалуро-
нов филър без наличие на 
стабилизатори. По този на-
чин се намалява рискът от 
алергични реакции.

6.  Количество ендотоксин 
под 0.1 EU/1ml за елими-
ниране на страничните 
ефекти, надвишавайки из-
искванията за безопасност 
на FDA стандарта.

7.  Стерилна производствена 
среда.

8.  Минимален дискомфорт по 
време на процедурата бла-
годарение на добавения 
лидокаин, сходното PH и 
осмотично налягане в тя-
лото.

9.  Балансирана и постоянна 
сила при инжектиране за 
прецизни резултати.

Производител: Jetema, Seoul, 
Korea, от „Глобал Медикал“ ООД, 
зала 2, щанд С3а, „Булмедика“

Интраорален скенер 
Straumann VirtuoVivo

Скенерът предлага отлична интеграция със софтуерите 
coDiagnostix и Cares, а в същото време е напълно отворена 
система, която генерира .stl и .ply файлове. Работният на-
крайник е с несравним дизайн и изключително лек (213 g), 
за да улесни работата на клинициста и комфорта за пациента. 
Предлага жестов и гласов контрол за избягване на контами-
нация при работа. Светлинен индикатор на наконечника по-
казва дали заснемането е ефективно. Сканира в реални цвето-
ве и без пудра. Функция за валидиране на компонентите при 
сканиране на имплантологични случаи с Straumann. 

АТРАКТИВНА ЦЕНА!
Производител: Straumann Group, от „Ултрадентал“ ООД, зала 3, 
щанд Б4а, „Булдентал“

Дентален юнит Galbiati
Представяме италианската марка за дентално оборудване 

Galbiati. Фирмата е с дългогодишен опит от 1935 г. Дентални-
ят юнит Scout и автоклавът Prima са от ново поколение. Scout 
е с комфортен дизайн за стойката на работещия и удобен за 
пациента. Юнитът притежава вградена дезинфекционна сис-
тема, която дезинфекцира цялата система отвън и отвътре. 
Наконечниците и шлаухите могат за по-малко от минута да 
са напълно подготвени за следващия пациент. Безопасната 
работна среда е важна за здравето на всички.
Производител: Galbiati, от Ortho Star Ltd., зала 3, щанд B7

Гел против пърхот „Алзеда“
Гел против пърхот „Алзеда“ е единственият продукт, съз-

даден за трайно премахване на пърхота. Изключително ефи-
касно и бързо овладява себореята. Нанася се върху скалпа 
без отмиване, което позволява максимално дълго контактно 
време. Остава незабележим 
и не променя външния 
вид на косата. Уникал-
ният му състав включва 
оптимална концентра-
ция на противопърхотни 
агенти в комбинация с 
масло от лайка. Ефектът 
от употребата на проду-
кта се наблюдава още 
след първото нанасяне. 
Производител: ЗЕДА ООД, 
България, зала 2, щанд С4, 
„Дерма&Естетика“
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15ти  ОКТОМВРИ  (ЧЕТВЪРТЪК)
MILLENNIUM HALL EINSTEIN HALL LIVE DEMO

LADIES  IN  DENTISTRY

„# Избелване“ 
д-р Анна Салат, Италия

„Фундаменталното значение на научните проучвания в ежедневната ни 
практика“
Проф. Джована Орсини, Италия

„Гингивална усмивка: 
индивидуализиране на 
минимално инвазивните 
корекции според етиологията“
д-р Елена Чергава, Украйна

„Можеш ли да ми се довериш, щом не ме познаваш: връзката между дентал-
ната медицина и социалните медии?“
д-р Сара Лафаче, Италия

„Пародонтални лечения: постигане на оптимално 
тъканно здраве и естетика“
д-р Габриела Романо, Италия

„Имплантатна рехабилитация в естетичната зона: от 
аналогово към дигитално планиране“
д-р Фабриция Луонго, Италия

„Как да разбираме Анатомията: когато лабораторията подпомага клиничната 
практика“
д-р Гая Пелегрини, Италия

ONLINE SESSION

„Настояще и бъдеще на триизмерната костна аугментация: 
кортико-ламинарна техника“ 
д-р Роберто Роси , Италия

„Пародонтална хирургия без инцизия на папилата- тунелни 
техники в пластичната 
пародонтална и 
периимплантна хирургия“    
д-р Ото Цур, Германия

„Контрол на бялата и розовата естетика - интердисциплина-
рен подход“    
Проф. Ирена Зайлер и 
Винсент Фемер Зъботехник,  
Швейцария

 IN MEMORIAL
 
Oклузален панел 
в памет на Марсел Льо Гал  
 
ВИДЕО ФИЛМ:
 
„Балансирана оклузия“  
Проф. Марсел Льо Гал, Франция 

„Сравнение на различни 
аналогови и дигитални методи зa постигане на 
балансирана оклузия“ 
д-р Иван Чакалов, България

1300 - 1400    ОБЕДНА ПОЧИВКА

„Консервативни адхезивни възстановявания на ендодонтски лекувани 
дистални зъби“ 
Проф. Антонио Черути & 
Проф. Франческо Мангани, Италия

„Идеалното  фронтално възстановяване с дигитално съчетаване на цвят, 
основен нюанс и форма“
д-р Джорди Манаута, Италия

„Адхезивна стоматология: съвременни подходи за директни и индиректни 
процедури“
д-р Галит Талмор, Израел

„Консервативни и протетични възстановявания, наистина ли са лечение 
на кариозното заболяване? Отговорът е в DMF-T индекса и анализа на 
слюнката“
Д-р Федерико Емилиани, Италия

„Авулсия при постоянно съзъбие. Лечение на усложненията.“
Проф. Асунцион Мендоса, Испания

„Интердисциплинарен подход при естетични възстановява-
ния във фронталния участък“ Проф.  Енрике Солано, Испания 

“Оптимизирайте лечението си с алайнери, използвайки 
дигитален симулатор и настройките за анализ на прогреса на 
лечението“ 
д-р Рафи Романо, Израел

„Начални признаци на 
ортодонтски дефекти: ролята на детския стоматолог за 
навременното им откриване“ 
Д-р Патрция Луки, Италия

Демонстрация на живо

 „Soft tissue seal- техника за едноетапно имплантира-
не и меко-тъканна аугментация“ 
Доц. Димитър Филчев и  
Доц. Камен Коцилков, България

16ТИ  ОКТОМВРИ  (ПЕТЪК)
MILLENNIUM  HALL EINSTEIN  HALL LIVE  DEMO

„Хирургично ендодонтско релечение“
 д-р Константинос Калогеропулос, Гърция 

„Ортоградно релечение“
д-р Енрико Касаи, Италия 

“Ендодонтско лечение в едно посещение - изцяло машинен протокол“
 д-р Димитър Костурков дм, България 

“Често допускани грешки при механично инструментиране на кореново-ка-
налната система.“ 
д-р Адриана Йовчева, България 

“Скуъртинг техника за обтуриране на ендодонтското пространство - красота-
та на простите решения.“
 д-р Емил Сариев, България

ONLINE SESSION   

„Как да планираме композитните възстановявания във фрон-
та: аналогово или дигитално?“ 
д-р Тиаго Отобони, Бразилия 

„Дентална фотография: визуалният помощник за зъболекари 
и пациенти“
д-р Николо Рици, Италия 

„# Избелване при директни фасети“
д-р Осама Шаалан, Пакистан 

„Нови технологии и тяхното приложение в ендодонтията“
 д-р Хорхе Очоа Ривера, Мексико

ONLINE SESSION
Лекционен панел: № 8

„Биомиметични възстановявания - концепция и 
необходими средства за ежедневната практика“
Проф. Паскал Мание, САЩ

1300 - 1400    ОБЕДНА ПОЧИВКА

„ Реконструкция на меки и твърди тъкани в ествточната зона: с папила или 
без....това е въпросът“
Д-р Марко Ронда, Италия

„Хипертрофия на горна челюст в имплантологията: 
усложнения, решения, 
профилактика“ 
Проф. Андре Саадун, Франция

„ Имплантологично лечение в естетичната зона“
д-р Венцеслав Станков, България

„ Златни стандарти в имплантологията за 2020, демонстрирани с необикновен 
клиничн случай“ Проф. Анджело Троедан, Австрия

ONLINE SESSION   

„Лечение на износено съзъбие“ 
д-р Галип Гюрел, Турция

„Планиране в ежедневната практика“  
д-р Стефан Куби, Франция 

Демонстрация на живо   

 „Затваряне на диастема без wax- up“ 
д-р Джорди Манаута, 
Италия

Демонстрация на живо
  
„Композитни възстановявания в дисталната област“
д-р Александър Бончев,
България

Millennium
Hotel

17ти  ОКТОМВРИ  (СЪБОТА)
MILLENNIUM  HALL EINSTEIN  HALL LIVE DEMO

„Към биологично ориентирани естетични имплантни възстановявания в зоната на 
усмивката. Къде сме?“
Проф. Ницан Бичачо и
д-р Мирела Ферару, Израел

„Естетичната рехабилитация в третото хилядолетие: какво се промени и какво още 
ще се променя....“  
д-р Марио Имбурджа, Италия

“Дигитално лечение на обеззъбени пациенти:  аналогови протоколи и дигитални 
перспективи“
д-р Пиеро Венеция, Италия 

“Елегантни“ решения в денталната медицина: ново  поколение материали при 
дигитален подход“ 
Даниеле Рондони, Зъботехник, Италия 

“Предсказуеми резултати в естетичната зона: избор на материал и техника“ 
д-р Винченцо Музела, 
Зъботехник, Италия

„Форум на Българското Дружество по Пародонтология“

Конкурс за най-добър пародонтологичен случай за 2019 г.

МОДЕРАТОР - 
доц. Камен Коцилков, България

Демонстрация на живо
 
„Ендодонтско лечение“
 д-р Димитър Костурков дм, България

ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1300 - 1400    ОБЕДНА ПОЧИВКА

“TDP - техника за  управление на меките тъкани чрез препарация“ 
доц. Димитър Филчев, България

„Красотата на керамиката“ 
Проф. Данимир Еремович, Сърбия

„Фиксираното протезиране, разгледано през призмата на денталните 
материали“ 
д-р Нели Николова и  
д-р Павел Панов, България 

Демонстрация на живо

Балканско Общество по 
Естетична Медицина

„Въведение в естетичната дерматология“
д-р Канакопулус, Гърция

„Стареене на горната трета на лицето.Възстановяване с ботулинов 
токсин“
д-р Лили Гюдюлева, България

„Инжекционни техники за ремоделиране на скулите и запълване на 
назо-лабиалните гънки с хиалуронова киселина“
д-р Димитрис Стаматис, Гърция

„Инжекционни техники за увеличаване на обема на устните и зали-
чаване на пушаческите бръчки“
д-р Димитрис Папапостолу, Гърция

Демонстрация на живо   

 „Имплантологично 
лечение в естетичната зона“ 
д-р Венцеслав Станков, България

Организаторите си запазват правото 
за промени в научната програма.

Основната конгресна такса за 
участие в SDM 2020 включва: 
достъп до всички лекции 
и демонстрации; обяд и 
гала коктейл; допускане до 
конгресни сесии, плакатни 
области и изложби; 
конгресни документи 
(финална програма, 
дигитална абстрактна книга) 

За участие в 
лекционния панел на 
Проф. Паскал Мание, 
маркиран с ЧЕРВЕН 
КОД, се изисква 
доплащане от 360лв. 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА: 

Регистрирайте се на www.sdm.bg 
или на тел. +359 884 27 84 83

Местата за конгреса са ограничени! 

Сертификати можете да получите по 
време на конгреса и след това онлайн! 
*всички цени са с включено ДДС.

- ТАКСА ЗА 
СТУДЕНТИ -  

150 лв 
/с вкл. ДДС/

* Конгресът е Акредитиран от БЗС

ОСНОВНА КОНГРЕСНА 
ТАКСА НА МЯСТО: 

при наличие на 
свободни места 

300  лв.LIV
E STREAM ПАКЕТ

MECTATA 

3A KOHΓPECA 

CA ЛИMИTИPAHИ! 

BCИЧKИ KЛИHИЧHИ 

ДEMOHCTPAЦИИ 

CA BKЛЮЧEHИ 

B OCHOBHATA TAKCA!

PEΓИCTPИPAЙTE CE CEΓA!

 OCHOBHA KOHΓPECHA TAKCA 

ДO 22 CEΠTEMBPИ 495ЛB.

 
OCTABAT ΠOCЛEДHИ 100 MECTA!

Пакетът включва всички 
лекции и клинични 
демонстрации, 
включени в основната 
конгресна такса. 
Записите ще могат 
да бъдат гледани 
до 2 седмици след 
приключване на 
конгреса. LI

V
E 

ST
R

EA
M

IN
G

Препарат за почистване и дезинфекция на  
стоматологични инструменти HMI MINIDENT CE

 
Дезинфекция и почистване на пробиващи и ротационни стоматологични инструменти. Готов за 
употреба препарат. 

  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: дидецил диметил амониев хлорид, N-(3-аминопропил)-N-додецилпро-
пан-1,3-диамин; калиев хидроксид.
  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: Препаратът има бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно 
и вирусоцидно действие.
  ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Почистване и дезинфекция на стоматологични пробиващи и 
ротационни инструменти (борери, фрезери, шлайфащи тела, нервекстрактори, инструменти 
за обработка на кореновите канали, милерови игли и др.). 

Подходящ за използване във вани и ултразвукови системи.
Производител: „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ООД, България, зала 2, щанд А9, „Булмедика“

Хирургични 
водачи

Прецизни хирургични во-
дачи за бързо, лесно и атрав-
матично имплантиране по 
най-съвременна технология! 
Без разрези и шевове и без 
метални втулки и прегряване 
на костта. 
Производител: „ДЕНТИОС“ ЕООД, 
зала 3, щанд С1/D1, „Булдентал“

Гермицидна 
UV лампа 
SL 200

Предимства и технически 
характеристики:

  Няма ефект на озониране 
на въздуха – позволява на-
личието на хора и животни 
в помещението
  Мобилна конструкция
  Светлинни индикатори за 
работа на крушките и вен-
тилатора
  Брояч на работните часове 
  Плавно регулиране на обо-
ротите на вентилаторите
  Наличие на филтър за въз-
духа
  2 години гаранция
  Захранване ~230 V ±10% 
50/60 Hz

  Макс. консумация 120 W
  Обем на помещението 110 м³
  Квадратура на помещение-
то 46 м²
  Дебит на вентилатора 100–
300 м³/час

  Работни часове на крушка-
та 9000 ч
  Крушка Philips 2х55 W
  Размери (Ш/Д/В) 45/48/127 см
  Тегло 8 кг

Производител: ВОП ООД, 
България, зала 3, щанд В1, 
„Булдентал“

Р
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Събитие под надслов „Не 
отлагай лечението си“ ще 
проведе най-голямата здрав-
на платформа в България 
CredoWeb в рамките на изло-
жението „Булмедика“/„Бул-
дентал“/„Дерма&Естетика“ 
2020. То ще се състои на 8 
октомври 2020 г. от 14 до 16 
ч. в  семинарната зала на из-
ложбена зала 3 в Интер Екс-
по Център. Събитието ще 
бъде продължение на еднои-
менната онлайн кампания, в 
която 30 български лекари, 
специалисти от различни 
области, отправиха своите 
послания към пациентите 
и към всички, отговорни за 
здравето си, да не отлагат 
профилактичните прегледи 
и регулярните си посеще-
ния при лекар от страх, че 
ще се заразят с COVID-19. 
Кампанията се реализира в 
партньорство с Българския 
лекарски съюз.

По време на живото съ-
битие знакови български 
медици от ключови терапев-
тични области ще предста-
вят своята гледна точка за 
динамиката  на заболявани-
ята в периода на пандемия. 
Те ще разкажат как стра-
хът, стресът и усложнената 
комуникация с лечебните 
заведения са повлияли на 
сърдечносъдовите заболява-
ния, защо диабетиците са по-
застрашени и какви мерки да 
вземат, как са се променили 
урологичната патология, 
кожните заболявания в по-
следните месеци. Бъдещите 
майки (жени, които плани-
рат бременност, жени, които 
обмислят асистирана репро-
дукция, и бременни) ще чуят 
как най-успешно да стигнат 
до щастливия момент на 

майчинството, без коронави-
русът да ги смути или застра-
ши. 

За първи път тук посети-
телите на събитието ще имат 
възможност да  чуят как ко-
ронавирусът променя функ-
цията на белите дробове – на 
базата на измерванията на 
вече преболедували. 

Зъболечението също ще 
влезе във фокуса на форума 
като съществен елемент от 
здравната кондиция.

В събитието ще се вклю-
чат водещи специалисти, 
които споделят мнението, че 
точно в критични моменти 
като този, който преживява-
ме сега, мисията на лекаря е 
да подкрепи пациента и да му 
даде най-точната насока как 
да се погрижи за здравето си, 
без да се излага на риск.

Участници ще бъдат проф. 
Иво Петров, акад. Ивона 
Даскалова, проф. Борислав 
Владимиров, проф. Таня Ти-

мева, д-р Александър Симид-
чиев, д-р Елмира Павлова и 
д-р Живко Сиромахов.

Зъболекарската гилдия 
ще бъде представена от д-р 
Николай Шарков, председа-
тел на Българския зъболе-
карски съюз.

За участниците са осигу-
рени и множество награди и 
томболи. 

Събитието е с лимитиран 
достъп и могат да се включат 
до 100 гости.

За да се запишете за учас-
тие, трябва:

  да имате регистрация в 
социалната платформа за 
здраве credoweb.bg;
  да заявите „Ще присъст-
вам“ в страницата на съби-
тието „Не отлагай лечение-
то си“ в CredoWeb;
  да изтеглите и разпеча-
тате поканата, която ще 
ви изпратим на e-mailа, с 
който сте регистрирани в 
CredoWeb.

„Не отлагай лечението си“ – 
събитие на живо

Водещи медици в ключови области представят гледната си 
точка за динамиката на заболяванията в периода на пандемия 

Ще промотираме старта 
на програма „Отслабвай сме-
ло“, програма с групи за вза-
имопомощ, онлайн и офлайн 
– ще демонстрираме някои 
от темите, ще представим 
варианти за диети. Ще де-
монстрираме танци и спорт 
към програмата на 7 и 8 ок-
томври, а на 9 октомври ще 
представим екипа от ендок-
ринолози и психолози, които 
ще работят с групите – д-р 
Златина Рункова, д-р Ангели-
на Михайлова, Емо Крумов и 
Даниел Троев. 

През трите дни ще пред-
ставяме първите стъпили на 
пазара у нас сензори за кръв-
на захар – за първи път ще ги 
покажем в България на „Бул-

медика 2020“, а през януари 
2021 г. очакваме да започне 
реимбурсацията им! 

Ще представяме глюко-
мери с телемедицина, ще ин-
сталираме приложенията им, 
ще показваме как се пращат 
емпирични и анализирани 
данни на лекаря по телефона. 

Ще мерим кръвна захар с 
GlucoHealth и кръвно наля-
гане с апарати СЕНДО, ще 
мерим риск за предсърдно 
мъждене. Ще мерим с „Тани-
та“ на 7 октомври, а експер-
ти на „КалиВита“ ще анали-
зират телесен състав и ще 
дават съвети за хранителни 
добавки. Ще бъде много ша-
рено и интересно. Ще рабо-
тим с маски.

График на дейностите 
на щанд C7a на „Диабет 

и предиабет“ на 
изложение „Булмедика“

Интензивен курс по ендо-
донтско лечение, който ще се 
проведе в 4 нива, ще се със-
тои по време на изложение-
то „Булмедика“/„Булдентал“/
„Дерма&Естетика“ 2020 в 
зала „Вихрен“, ет. 2, в Интер 
Експо Център. 

Първите две нива от курса, 
организиран от MB Consult, 
ще се проведат в дните 1–2 
октомври, като темите, които 
ще бъдат засегнати, са „Ръч-
но-машинно инструменти-
ране на коренови канали“ и 
„Подготовка за лечение – из-
олация с кофердам за контро-
лиран лечебен процес“. 

По време на самото изло-
жение ще се състои III ниво 
на курса, чиято тематика е 
„Нехирургично лечение на 
коренови канали“. Началото 
му ще бъде точно в 10.00 ч. 
на 8 октомври (четвъртък) 
и ще продължи до 17.15 ч. 
По време на това ниво ще 
бъдат разглеждани въпроси 
като каква апаратура и кон-
сумативи трябва да има в 
кабинета за провеждане на 
успешно релечение. Ще бъ-
дат коментирани проблеми 
при релечението и клинични 
казуси. Ще се състои практи-
ческо-демонстрационна част 

по отстраняване на сепари-
рани инструменти. Негови 
водещи ще бъдат д-р Анато-
ли Атанасов и д-р Милен Ди-
митров. 

Темата на последно-
то, четвърто ниво ще бъде 
„Триизмерна обтурация на 
коренови канали“. Това обу-
чение ще се проведе в по-
следния ден на изложение-
то – 9 октомври, от 10.00 до 
14.30 ч., като негов лектор 
ще бъде д-р Анатоли Атана-
сов. Практическата част ще 
включва демонстрация на 
различни техники за обту-
рация. 

Интензивен курс по 
ендодонтско лечение в IV нива

Уреди, гарантиращи спаз-
ването на максимално ниво 
на хигиена в лечебните заве-
дения, ще покаже „Мегамед“ 
по време на участието си в 
„Булмедика“/„Булдентал“/
„Дерма&Естетика“ 2020 от 7 
до 9 октомври в Интер Експо 
Център. 

На щанд В4 в зала 2, къде-
то се позиционира компания-
та, ще можете да присъствате 
на демонстрация на машина 
за обуване на калцуни с тер-
мосвиваемо фолио Sonar T-

46S, която впечатлява както 
с красив дизайн, така и с на-
деждна конструкция от сто-
мана и пластмаса. 

Освен машината за обува-
не на калцуни „Мегамед“ ще 
представи на щанда си и ед-
нократни хартиени чаршафи 
на ролка, както и консумати-
ви за стерилизация. 

Компанията ще направи 
демонстрация и на 12-кана-
лен ЕКГ апарат Cardiosonar 
1200B, както и на уред за тър-
сене на вени.

„Мегамед“ представя 
уреди, гарантиращи 

хигиената в 
лечебните заведения

Специална селекция от 
уреди за виброфитнес и тера-
пия ще покаже „Вибро Фит“ 
в рамките  на участието си 
в „Булмедика“/„Булдентал“/
„Дерма&Естетика“ 2020. 

По време на цялото из-
ложение в дните от 7 до 9 
октомври на щанда си – С3 в 
зала 2 на Интер Експо Цен-
тър, компанията ще демон-
стрира безплатно работата и 
въздействието на предлага-
ните от нея уреди, които са с 
доказан ефект за подобрява-
не на телесното здраве при 
минимално усилие. 

Сред предложенията, кои-

то ще покаже „Вибро Фит“, е 
машината за вибротерапия 
„Платинум“, която е предназ-
начена както за хора, които 
се занимават активно с фит-
нес, така и за тези, които во-
дят уседнал начин на живот и 
имат нужда от движение. 

„Ако ни посетите, ще има-
те възможност да се уверите 
сами колко весело и забавно 
е ползването на уредите ни, 
а също така и колко е ефек-
тивно. Ще ви покажем и ще 
ви разкажем колко много са 
ползите от ползването им. 
Чакаме ви!“, коментират от 
компанията. 

„Вибро Фит“ показва 
уреди за виброфитнес 

и терапия 
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Демонстрация за упо-
треба на външен автомати-
чен дефибрилатор от лекар 
и от немедицинско лице, 
както и оказване на първа 
долекарска помощ ще на-
прави Българският червен 

кръст в рамките на учас-
тието си на изложението 
„Булмедика“/„Булдентал“/
„Дерма&Естетика“ 2020. 

Демонстрацията ще се 
състои на 7 октомври (сряда) 
от 11 ч. на щанда C18 в зала 2 

на Интер Експо Център. В нея 
участие ще вземат добровол-
ци на БЧК от екип за работа 
при бедствия, аварии и кризи.  

Същата демонстрация ще 
бъде повторена и в послед-
ния ден на изложението – 

петък,  9 октомври, когато, 
отново на щанда на БЧК, от 
хуманитарната организация 
ще покажат работата с авто-
матичния дефибрилатор точ-
но в 11 ч. 

БЧК показва работа с външен
автоматичен дефибрилатор

7.10. – СРЯДА

Семинарна зала

14.00 – 14:30 ч.
„Медикофарм Хелт енд Бюти“
Тема: „PRP/PRF в денталната и 
естетичната медицина“ 
Лектор: Д-р Мария Тончева – 
MD, магистър по естетична ме-
дицина, сертифициран дерма-
толог, международен лектор и 
тренер по миниинвазивни есте-
тични методи

15.00 – 15.30 ч.
„Магнафарм“ 
Тема: „Течна лепенка за афти“ 
Лектор: Вяра Николина

8.10. – ЧЕТВЪРТЪК

Зала „Вихрен“, ет. 2

10.00 – 17.15 ч.
MB Consult
„Нехирургично лечение на коре-
нови канали“
Лектори: д-р Анатоли Атанасов, 
д-р Милен Димитров

Семинарна зала

11.00 - 11.30 ч.
„Медикофарм Хелт енд Бюти“
Тема: Lips Menu – ART FILLER 
LIPS & LIPS SOFT („Перфектни 
устни и периорална зона“) 
Водещ лектор: Мария Алекси-
ева, Brand Manager FILLMED 
Bulgaria

14.00 – 16.00 ч.
„Кредоуеб“
Тема: „Не отлагай лечението си“
Лектори: проф. Иво Петров, 
акад. Ивона Даскалова, проф. Бо-
рислав Владимиров, проф. Таня 
Тимева, д-р Александър Симид-
чиев, д-р Елмира Павлова и д-р 
Живко Сиромахов

9.10.  – ПЕТЪК

Зала „Вихрен“, ет. 2

10.00 – 14.30 ч.
MB Consult
„Триизмерна обтурация на коре-
нови канали“
Лектор: д-р Анатоли Атанасов

Семинарна зала

11.00 - 12.00 ч.
„Медикофарм Хелт енд Бюти“ 
Тема: FILLMED - PROTOCOLS 
AND TECHNIQUES - 
BIONUTRILIFT - BIONUTRIGLOW 
- BIONUTRISHAPE - BEAUTIFEYE 
- BIONUTRINECK - 2.4 FULL 
FACE - MEDICAL HIGHLIGHTING 
Лектор: Мария Алексиева Brand 
Manager FILLMED Bulgaria

СЪПЪТСТВАЩА 
ПРОГРАМА 

Р
ЕК

ЛА
М
А
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Н А У Ч Е Н  Д И Р Е К Т О Р  Н А  Ц Е Н Т Ъ Р А  З А  О Б У Ч Е Н И Е : 
д-р Мария Тончева – специалист дерматолог

Д-Р МАРИЯ ТОНЧЕВА е специалист 
дерматолог и магистър по естетична 
медицина от Университета в Ница, 
международен лектор и тренер по 
миниинвазивни процедури. Прите-
жава патентован метод (ускорената 
автоложна тъканна регенерация) и 
биорегенеративен филър.

Д-Р ГАБРИЕЛА ЛУКАНОВА е лекар по дентална 
медицина, която специализира пародонтология 
при проф. Марк Данан. Преминава редица обуче-
ния по естетична дентална медицина, мезотерапия 
с плазма и филъри на Filorga. Специализира им-
плантология при проф. Манфред Ланг и д-р Бра-
нимир Кирилов. Преминава обучения за работа с 
различни имплантологични системи – 3i, Bredent, 
Biohorizons.

Д-Р ЛЮДМИЛ ПЕЕВ е специалист по пластична, 
реконструктивна и естетична хирургия. Завършва 
Медицинския университет–Плевен през 1995 г. 
Своите специалности по обща хирургия, пластич-
на (конструктивна, реконструктивна и естетична) 
хирургия, кожни и венерически болести придобива 
през 2000 г., 2004 г. и 2016 г. Завършва следди-
пломно обучение по здравен мениджмънт през 
2009 г. 

П Р О Г Р А М А :

ДВУДНЕВЕН 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 

P R P / P R F
31 октомври – 1 ноември 2020 г. 

(събота и неделя)
ТЕМА: 

„PRP/PRF – приложение в денталната медицина и 
в естетичната медицина“

ЛЕКТОРИ: 
д-р Габриела Луканова – лекар по дентална 

медицина – пародонтолог, имплантолог
д-р Мария Тончева – специалист дерматолог
Ден 1 – лекция   /   Ден 2 – практически курс

ДВУДНЕВЕН 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 

Ф И Л Ъ Р И
7–8 ноември 2020 г. 
(събота и неделя)

ТЕМА: 
„Употреба на филър за подобряване на 

естетика на устни“
ЛЕКТОР: 

д-р Людмил Пеев – пластичен хирург
Ден 1 – лекция   /   Ден 2 – практически курс

ДВУДНЕВЕН 
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС 

Б О Т О К С
14–15 ноември 2020 г. 

(събота и неделя)
ТЕМА: 

„Приложение на бoтокс в естетичната 
дентална медицина (Gummy smile) 

и в естетичната медицина 
(„Пачи крак“, „Чело“).“

ЛЕКТОР: 
д-р Людмил Пеев – пластичен хирург

Ден 1 – лекция   /   Ден 2 – практически курс

Л Е К Т О Р И :

З а  з а п и с в а н и я  и  д о п ъ л н и т е л н а  и н ф о р м а ц и я :  0 8 9 7  9 5 8  3 2 0

Ц Е Н А :

Стойност на 1 курс: 1250 лв.  
Стойност на пакет от 2 бр. курса: 2200 лв. 
(спестявате 300 лв.)  
Стойност на пакет от 3 бр. курса: 3000 лв. 
(спестявате 750 лв.)

С Т О Й Н О С Т Т А  Н А 
О Б У Ч Е Н И Е Т О  В К Л Ю Ч В А :

● материали за работа;
● падове за писане;
● 2 бр. кафе паузи и обяд.

Всеки курсист е необходимо 
да си осигури пациент модел.   
Брой курсисти в група: 12 души

М Я С Т О  Н А  С Ъ Б И Т И Е Т О : Н А Ч И Н  Н А  П Л А Щ А Н Е : 

Клиниката на 
доц. д-р Ходор Факих, 
кв. „Зона Б-5-3“, 
бл. 25, вх. 1, ап. 1 
(първа пристройка), 
гр. София

По банков път: 
„Трибюн Медия“ ЕООД
IBAN: BG50FINV91501016693668
Основание: 
Обучение по програма FACE

Всички курсисти ще получат сертификат за  обучението.

Fac ia l  Aes the t i c  Center  fo r  Educat ion  (FACE)  е новосъздаден център, който представя 
подкрепа и обучение на дентални лекари, които имат желание да стартират или да обогатят своите знания по 

отношение на реализиране на естетични процедури на лицето на своите пациенти.
Първите три курса предстоят до края на 2020 г. в три поредни уикенда.


