
Оклузия, естетика и 
дигиталната революция
София, 31 март – 1 април 2017 г.

 Лекционен 
 курс: 360 лв. 

 На място  
 лекционен курс: 

 400 лв. 

Практически  
 курс: 900 лв.

д-р Иън Бъкъл, 
клиничен директор
на Dawson Academy,
Великобритания 

Бъкъл е първият международен член на преподавателския 

колектив в академията за напреднало дентално обучение 

Dawson Academy. В качеството си на клиничен директор 

на академията д-р Бъкъл изнася лекции на национално и 

международно ниво в областта на функционалната и ес-

тетичната дентална медицина. Той се занимава активно 

с практически академични курсове, семинари и учебни клу-

бове, с което допринася за продължаващото образование на 

денталните професионалисти в цял свят. Около две трети 

от времето си прекарва в практиката си, а останалата 

една трета, преподавайки, като вярва, че по този начин 

поддържа баланса и добрата си форма и в двете сфери.

Дигиталните технологии направиха революция в денталната медицина и начина, по който 
тя се практикува. Въпреки че несъмнено могат да подобрят точността, ефективността 
и продуктивността ни, ако не сме достатъчно внимателни, лесно можем да си навлечем 
неприятности.
В тази презентация д-р Бъкъл ще обсъди технологиите, с които разполагаме, за извършване 
на прегледи, събиране на данни и диагностика. Британският специалист ще ни покаже как 
да използваме тази информация, комбинирайки дигиталните с изпитаните във времето 
конвенционални методи, за да разработим лечебен план, който да доведе до красив естетичен 
резултат, базиран на солидни оклузални принципи. Освен това д-р Бъкъл ще дискутира начини за 
използване на дигитални решения, за да изпълним предложеното лечение. 
Цели на презентацията:

 Разбиране на концепцията за цялостна дентална медицина.
 Разбиране как да използваме дигиталните технологии при преглед и диагностика.
 Четири оклузални цели за предсказуем успех.
 Подход към планирането на предсказуемо лечение стъпка по стъпка.
 Познаване на технологиите за възстановителни и ортодонтски процедури.

Оклузия, естетика 
и дигиталната революция

д-р Селар Франсис, 
клиничен инструктор
на Dawson Academy, 
България

Завършва дентална медицина в Денталния факултет 

на Университета в Багдад. Докторска степен от Кали-

форнийския университет, Лос Анджелис.  Магистърска 

степен по естетична дентална медицина от Кингс Коли-

дж, Лондон. Специализант на Американската академия по 

дентална медицина. Следдипломно обучение по дентална 

козметика, имплантология и оклузия от Калифорнийския 

университет, Лос Анджелис, университета „Лома Линда“, 

Института по дентална естетика и Dawson Academy. 

Ръководи частна практика, специализираща в дентална-

та козметика, имплантологията и оклузията. Клиничен 

инструктор в Dawson Academy, Великобритания. Активен 

член на Американската академия по дентална козметика, 

Американската дентална асоциация и Калифорнийската 

дентална асоциация.

Основни акценти от лекцията на д-р Селар Франсис:
  Етиология на зъбното изтриване и защо се наблюдава такова драматично увеличение в 
случаите на зъбно изтриване през последните години.
 Контрол и превенция на зъбното изтриване.
  Мениджмънт на пространството в случаи на локализирано изтриване във фронта без 
необходимост от отстраняване на вече компрометирани зъбни структури или нужда от 
каквото и да е лечение в дисталния участък.
  Управление на оклузията в случаи на тежко зъбно изтриване и постигане на предсказуеми и 
стабилни резултати в дългосрочен план.
 Ултраконсервативен подход в мениджмънта на зъбното изтриване.
  Видове шини за употреба от пациенти с бруксизъм. Начини за изработка и регулиране на 
шините.

Мениджмънт на локализирано и 
генерализирано зъбно изтриване
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Банкови детайли: Банка ПИБ, 
IBAN: BG50FINV91501016693668, Банков код: FINVBGSF
За „Трибюн Медия” ЕООД

 Ден първи: 31 март 2017 г. 
8.30 – 9.30 Регистрация
9.30 – 11.00 Лекция д-р Иън Бъкъл
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Лекция д-р Иън Бъкъл
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 – 15.30 Лекция д-р Иън Бъкъл
15.30 – 16.00 Кафе пауза
16.00 – 17.00 Лекция д-р Иън Бъкъл
17.00 – 18.00 Дискусия

 Ден втори: 1 април 2017 г. 
9.00 – 11.00 Лекция д-р Селар Франсис
11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Лекция д-р Селар Франсис
13.00 – 14.00 Обяд
14.00 ч. - 18.30 ч. -  
Практически курс д-р Иън Бъкъл

ПРОГРАМА

Максимален брой участници 
за практическия курс:12 човека
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Ка К  да поръчате?
Обадете се в редакцията на в-к “Дентал Трибюн” на тел. 02/ 963 000 9 

При заявка: 50% авансово плащане.

„Дентал Трибюн България” ЕООД – 
оторизиран представител на проду-
ктите на Dawson Academy

Този учебник използва интердисциплинарен 

подход, за да обясни произхода и възможни-

те решения при много различни оклузални 

проблеми. Д-р Питър Е. Доусън ръководи чи-

тателя, осигурявайки балансирани обясне-

ния на теорията и техниката. Той развен-

чава много придобили популярност погрешни 

схващания чрез практическо дискутиране 

на техния произход и на пропуските в аргу-

ментите, стоящи зад тях. Представени са 

различни страни на много философии, като 

читателят бива насочван към най-функцио-

налното и естетично решение при различните 

оклузални ситуации. Стотици цветни снимки, 

илюстрации и диаграми показват различни 

части от дъвкателната система, епидемиоло-

гията на оклузалните проблеми и процедурите 

за откриване на идеалната оклузия. Независи-

мо дали читателите са общопрактикуващи зъ-

болекари, специалисти или зъботехници, те ще 

установят, че тази книга е приложима за тех-

ните лечебни методи и философии. 

Цена: 290 лв. с дд С

Учебни К ът на п итър д о УС ън 

Функционална оклузия: 
от т МС до конструкция 

на усмивката. 

поръчайте 

Сега

offee brea

ПРЕДСТАВЯ:

Основни теми на 
практическия курс

 Клиничен преглед на дъвкателните мускули
 Как да създадем депрограматор и да депрограмираме дъвкателните мускули
 Регистриране на централната релация с помощта на бимануална техника по Доусън
 Естетично ориентиран протокол с лицева дъга

ЦЕНИ: 

Early Bird Registration – 320 лв.
(до 30 ноември 2016 г.)


