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Скъпи колеги,
През 2017 Alpha-Bio Tec си постави нова задача в сферата на
професионалното обучение. Тя се свежда не само до провеждането на учебни мероприятия, а и до разработена от нас концепция за непрекъснато повишаване на квалификацията на лекарите по дентална медицина с различни нива на подготовка.
С голямо удоволствие представяме новия проект за индивидуално обучение по имплантология и протезиране в клиниките на
нашите ментори, намиращи се в България, Русия, държавите от
ОНД и в Израел.
Идеята на този проект е водена от девиза на компанията «Изкуство в имплантирането». Нали изкуството в широкия смисъл
на думата означава високо ниво на майсторство, съвършенство
при изпълнението на работа, която придобива естетичен смисъл. А индивидуалното обучение на специалистите е заложено
от самото начало на развитието на Alpha-Bio Tec. Още преди
28 години започнахме да провеждаме повишаване на квалификацията на стоматолозите-имплантолози именно по индивидуална концепция. Сега Ви каним заедно с нашите ментори да се
завърнем към историческите корени на професионалното образование.
Всеки лекар, който се стреми да израстне от добро ниво към
отлично, си задава въпроса „Kак да подобря своите резултати,
как да бъда в съответствие със стандартите за качество?“.
Съставките на рецептата за успех са простички: ежедневна
практика + подкрепа на ментора + отвореност към научните
новости и ефективно управление чрез промени.
Възползвайте се от една от тези съставки, която по-бързо ще
Ви изведе по пътя към успеха - с изключителната подкрепа на
водещи ментори от Alpha-Bio Tec в рамките на 3-дневен индивидуален курс.
До нови срещи!
Алекс Пупко,
Директор на Отдел "Бизнес" за Русия, ОНД и Балканите
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ ИНДИВИДУАЛНО
ОБУЧЕНИЕ С ALPHA BIO TEC?

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
• Максимално внимание към участника
от страна на ментора.
• В един курс максималният брой на
участниците е 3.
• Менторът отговаря на индивидуални
въпроси.
• Подкрепа и достъпност на ментора
след обучението.

70% ПРАКТИКА
• Програми на обучение както за начинаещи, така и за опитни имплантолози.
• Комплексна базова програма.
• Разширена тематика: имедиатно имплантиране, синус-лифт, костна аугментация, протетика и приложение
на нови технологии.
• Операции на живо, "трениране" върху модели, анализ на клинични случаи, организация за ефективно взаимодействие с екипа и пациента.
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ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕНТОРИ
• Ментори на програмата – професионалисти с многогодишен опит.
• Експерти по имплантология, хирургия и протетика.
• Познаващи качественото лечение и
взаимодействието с пациентите.

ДОСТЪПНОСТ ВЪВ ВАШИЯ РЕГИОН
• Нашите ментори провеждат обучение в клиниките си на територията на България в градовете: София, Пловдив, Бургас и Варна.
• Обучение при всеки от менторите
на програмата по Ваш избор.

• Професионалисти с познания в областта на съвременните технологии.
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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИМПЛАНТИРАНЕ

1 ДЕН
1 ЧАСТ
• Запознаване с клиниката. Организация на работата в хирургичната
практика на зъболекаря-имплантолог и оборудване на кабинета.
• Необходим инструментариум и оборудване.

2 ЧАСТ | ПРАКТИКА
• Прием и консултация на пациенти в хирургичната практика, заедно
с ментора. Съвместен подбор на пациенти за операции (първоначално
менторът подготвя пациентите). Съставяне на лечебен план.
• Принципи на работа с пациента. Аргументиране за имплантологично лечение.

3 ЧАСТ
• Разбор на клиничния прием от деня.
• Въпроси и отговори.

4 ЧАСТ | ТЕОРИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Причини за грешки и усложнения.
Клинични примери за широкоразпространени грешки и усложнения при
поставяне на зъбни импланти и методи за профилактирането и отстраняването им.
Понятие за успешно имплантиране. Критерии за оценка.
Гаранция при имплантиране.
Показания и противопоказания за имплантиране.
Предварително и рентгенографско изследване на пациента.
Планиране на лечението.
Интраорален и екстраорален преглед. Степен на орална хигиена. Вредни
навици.
Изчисляване на необходимия обем костна тъкан – работа с ОПГ и КТ.
Критерии за избор на импланти, в зависимост от анатомо-топографските
условия.
Хирургични етапи на имплантирането при нормални анатомични условия.
Грижи и препоръки в постоперативния период.
Възраст и импантиране.
Соматични заболявания и тяхното влияние за успеха на имплантирането.

2 ДЕН
1 ЧАСТ
1.
2.
•
•
•
•

| ПРАКТИКА
Хирургичен прием на пациенти заедно с ментора, консултации
Участие в операции с поставяне на импланти (съгласно плана на
клиниката и графика за деня):

Обезболяване.
Инцизия, отпрепариране на муко-периостални ламба. Операция за
поставяне на импланти.
Полагане на шевове. Видове шевове.
Постоперативни инструкции.

2 ЧАСТ

| РАЗБОР НА КЛИНИЧНИЯ ДЕН

3 ЧАСТ

| ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

•

Възможност за поставяне на импланти при пациенти с придружаващи заболявания.

•

Избор на стратегия за лечение: необходимост от подготвителни
мероприятия, брой импланти, място на поставяне, имедиатно или
двуетапно, имедиатно или отложено имплантиране, имедиатно или
отложено натоварване, необходимост от временни конструкции.
Закрит и открит синус-лифт.

•

Избор на система за имплантиране.

•

Понятие за навигация в имплантологичната хирургия.

3 ДЕН
1 ЧАСТ
•
•

| ПРАКТИКА

Хирургичен прием на пациенти заедно с ментора, консултации.
Участие в операции с имплантиране (съгласно плана на клиниката и
графика на текущия ден).

2 ЧАСТ

| ЧАСТ РАЗБОР НА КЛИНИЧНИЯ ДЕН

3 ЧАСТ

| ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

•

•

Обзорен преглед на хирургичните компоненти на имплантната система
Alpha-Bio Tec: хирургичен комплект, инструментариум, фрези, опаковка
на имплантите. Клинични препоръки.
Преглед на новите имплантни системи на Alpha-Bio Tec: ICE, NICE, NeO
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ПРОГРАММА
ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ
КУРСА
„ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ“

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ „ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ“
ВКЛЮЧВА КОМБИНИРАНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИМПЛАНТИРАНЕ
(СТР. 6-7) И ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ.
ТЕМАТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМАТА „ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ“.
•

Определение за имедиатно, отложено и късно имплантиране;

•

Центростремителна резорбция след екстракция на зъба (загуба на костен обем);

•

Показания за имедиатно поставяне на имплант;

•

Особености при избор на дизайн на импланта за имедиатно натоварване и
определяне силата на торка;

•

Принципи за костна аугментация при имедиатно имплантиране (размер на
остеона, понятието «Jumpingdistance»);

•

Медикаментозна обработка на алвеолата;

•

Тактика при имедиатно натоварване.

Програмата за обучение може да бъде адаптирана според методиката на
обучение на конкретния ментор.
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СИНУС-ЛИФТ

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ „СИНУС – ЛИФТ“ ВКЛЮЧВА КОМБИНИРАНА
ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИМПЛАНТИРАНЕ (СТР. 6-7) И ПРОВЕЖДАНЕ
НА ПРОЦЕДУРИ СЪС СИНУС - ЛИФТ.

ТЕМАТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМА „СИНУС-ЛИФТ“.

Закрит синус –лифт
•

Топографо-анатомична обосновка на синус-лифта, строеж на максиларния
синус, и кръвоснабдяване;

•

Закрит синус - лифт. Показания и тактика;

•

Формула за изчисляване височината на повдигане на Шнайдеровата мембрана в
синуса;

•

Техника на изпълнение на закрит синус-лифт (техника “на фрактурата”, балонна
техника, комплекти високоскоростни римъри);

•

Избор на остеотоми за изпълнение на закрит синус-лифт; принцип на
бикортикалното фиксиране;

•

Материали и графтове за аугментация (автокост, алокост, ксеноматериали,
синтетични графтове);

Открит синус-лифт
•

Показания и противопоказания за открит синус-лифт;

•

Основни принципи за планиране и техника за изпълнение на открит синус-лифт;

•

Формиране на латерален прозорец (преглед на римърите и
пиезоинструментите);

•

Открит синус-лифт с имедиатно имплантиране (показания и тактика);

•

Избор на графт и мембрана;

•

Моделиране на мембраната вътре и извън латералния прозорец;

•

Техника на изпълнение на сложен синус-лифт (многокамерен синус, кисти на
максиларния синус, мукоцеле, увреждане на Шнайдеровата мембрана);

•

Възможни усложнения при изпълнение на открит синус-лифт;

•

Медикаментозно повлияване и грижи в постоперативния период. Препоръки към
пациента.

NB! Програмата за обучение може да бъде адаптирана според методиката на
обучение на конкретния ментор.
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ПРОГРАММА
ПРОГРАМА
ЗА ОБУЧЕНИЕ
КУРСА
КОСТНА АУГМЕНТАЦИЯ

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ „КОСТНА АУГМЕНТАЦИЯ“ ВКЛЮЧВА
КОМБИНИРАНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ИМПЛАНТИРАНЕ (СТР.6-7)
И ПРОГРАМА ЗА КОСТНА АУГМЕНТАЦИЯ
ТЕМАТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМА „КОСТНА АУГМЕНТАЦИЯ“.
•

Анатомия на алвеоларните израстъци на челюстите (особености на структурата,
кръвоснабдяването и инервацията);

•

Понятието центростремителна резорбция и методи за профилактирането й след
екстрахиране на зъба;

•

Рентгенова диагностика на костни дефекти, приложение на конусно-лъчева КТ
(СВСТ);

•

Класификация на остеопластичните материали (-авто, -ало, -ксеноматериали);

•

Автоложна кост. Техника за получаване на костни частици;

•

Приложение и техника за използване на резорбируеми и нерезорбируеми
мембрани;

•

Вертикална и хоризонтална аугментация (видове техники за възстановяване на
костния обем);

•

Тактика и технически възможности на имплантната система на Alpha-Bio Tec
при тесен алвеоларен гребен;

•

Методика с разцепване на алвеопарния гребен (сплит-техника);

•

Аугментация с използване на костни блокчета (техники за вземане на костен
трансплантат);

•

Особености на поставянето на зъбни импланти след провеждане на костна
пластика;

•

Възможни усложнения при провеждане на водена костна регенерация и начини
за тяхното отстраняване.

NB! Програмата за обучение може да бъде адаптирана според методиката на
обучение на конкретния ментор.
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ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ

ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ „ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ“ ВКЛЮЧВА
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ С ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ, АНАЛИЗ НА ТЕКУЩИТЕ
КЛИНИЧНИ ПАЦИЕНТИ, РАБОТА ВЪРХУ МОДЕЛИ.
ТЕМАТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ
1. Съставяне на лечебен план.
2. Определяне на група показания за намаляване на рисковете и усложненията
при имплантологично лечение.
3. Използване на различни начини за изследване на пациента при планирането на
имплантологичното лечение. Принцип на комплексния подход.
4. Класификация на протетичните конструкции с опора върху импланти.
5. Определяне на показанията за използването на различни протетични елементи.
6. Начини за пренасяне на клиничната ситуация върху модела. Понятието
трансфер - система от аналози.
7. Начини за стабилизиране на трансферите. Показания за снемане на отпечатък
със затворена и отворена лъжица.
8. Винтово фиксиране при протезиране върху импланти. Протокол на работа.
9. Снемаеми протетични конструкции. Протокол на работа.
10. Разбор на протетичните компоненти от системата на Alpha-Bio Tec.
NB! Програмата за обучение може да бъде адаптирана според методиката на
обучение на конкретния ментор.
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МЕНТОРИ
ПРОГРАММА КУРСА
Ментор

Информация
за ментора

Бургас

Д-р Богдан Димитров

Стр. 13

Варна

Д-р Петър Дойчинов

Стр. 14

Пловдив

Д-р Мартин Трифонов

Стр. 13

Пловдив

Д-р Боян Павлов

Стр. 15

София

Д-р Виктор Жечков

Стр. 14

Град

БАЗОВА ИМПЛАНТОЛОГИЯ

КОСТНА АУГМЕНТАЦИЯ

ИМЕДИАТНО ИМПЛАНТИРАНЕ

ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ

СИНУС-ЛИФТ
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Вид обучение

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕНТОРИТЕ

Д-Р МАРТИН ТРИФОНОВ | ОРАЛНА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ, ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
Завършил през 1994 г. „Дентална медицина“ в МУ Пловдив, а през 2013 г. –
„Медицина“ отново в МУ Пловдив. Специализации:
• специалност „Орална хирургия, МУ София (1999 г.);
• специалност „Лицево-челюстна хирургия“, МУ София (2010 г).
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 1996 г. асистент по лицево-челюстна хирургия в Медицински университет
Пловдив, орален хирург и дентален имплантолог в дентални клиники в Пловдив и
Варна.
Участник в множество курсове по дентална имплантология в България и чужбина
вкл. разширено имплантологично обучение за работа със системата Alpha Bio Tec в
Израел.
Над 10 г. опит с имплантна система Alpha Bio Tec.
ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
Лекар ординатор в УНГ отделение на УМБАЛ „Пълмед“, Пловдив
Водещ обучения за начинаещи и напреднали имплантолози.

Д-Р БОГДАН ДИМИТРОВ | ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ОБРАЗОВАНИЕ
Завършил през 1998 г. „Дентална медицина“ в МУ София.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 2002 г. практикува дентална имплантология.
Собственик и управител на дентална клиника „BoDENT“, гр. Бургас
Участник в множество курсове по дентална имплантология в България и чужбина
вкл. разширено имплантологично обучение за работа със системата Alpha Bio Tec
в Израел.
ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
- 2011 г. – Първа награда в категория „Мениджър на дентална клиника“
тв конкурса на АДМБ;
- 2016 г. – носител на приза „Лекар на годината“ от БЗС;
- от 2005 до 2011 г. и от 2014 до 2017 г. - член на Националния управителен съвет
на БЗС;
- от 2011 до 2017 г. - председател на УС на БЗС Бургас.
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ПРОГРАММА КУРСА

Д-Р ВИКТОР ЖЕЧКОВ | ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ОБРАЗОВАНИЕ
Завършил през 2002 г. „Дентална медицина“ в МУ София.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 2005 г. практикува дентална имплантология.
Собственик и управител на дентална клиника „PROVYDENT“, гр. София
Специализирани обучения - пълен имплантологичен курс със системата Bicon през
2006 г., всички нива на обучение на IFZI през 2011 г., разширено имплантологично
обучение за работа със системата Alpha Bio Tec в Израел.
Участник в множество курсове по естетична стоматология и имплантология в
Израел, Португалия, Украйна, Германия.
ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
Носител на няколко награди в областта на естетичната стоматология и
имплантология, вкл. победител в категория „Имплантологичен случай“ на
наградите „Усмивка на годината“, организирани от Dental Tribune Bulgaria за 2015 г.
Водещ на обучения в областите: дигитална стоматология, протетика, цялостна
рехабилитация на съзъбието върху импланти.

Д-Р ПЕТЪР ДОЙЧИНОВ | ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ОБРАЗОВАНИЕ
Завършил през 1998 г. „Дентална медицина“ в МУ София.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 2009 г. практикува дентална имплантология.
Собственик и управител на дентална клиника „Дойчинови и партньори“, гр. Варна.
Участник в множество курсове по дентална имплантология в България и чужбина
вкл. разширено имплантологично обучение за работа със системата Alpha Bio Tec в
Израел.
ДРУГА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
От 2012 до 2016 г. води клинични упражнения по „Протетична дентална медицина“
на студенти в МУ Варна.
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Д-Р БОЯН ПАВЛОВ | ИМПЛАНТОЛОГИЯ, ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
ОБРАЗОВАНИЕ
Завършил през 1994 г. „Дентална медицина“ в МУ Пловдив. Специализации:
• призната специалност „Протетична стоматология“, МУ Пловдив (2000 г.)
• специализант „Дентална имплантология“, МУ Пловдив (2014 - ).
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
От 1994 г. собственик и управител на частна практика “PRODENT”.
От 1996 г. асистент в катедра „Протетична дентална медицина“, ФДМ Пловдив.
Участник в множество курсове по дентална имплантология в България и чужбина
вкл. разширено имплантологично обучение за работа със системата Alpha Bio Tec в
Израел.

15

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако имате въпроси или желаете да заявите обучение, свържете се с нашия оторизиран представител.
Медина Био ООД

Официален дистрибутор на Alpha Bio Tec в България.
Tел.: 0899 145 801 или 0899 145 805
e-mail: medinabio2007@gmail.com
Web: www.medina-bio.com
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Alpha-Bio Tec
Ул. Атнуфа 7, П.О. 3936, Кирят Арие, Петах-Тиква 4951025, Израел

www.alpha-bio.net

