XXконгрес на БАЕС
14 декември 2019 г. (събота),
гр. София, Парк-хотел ”Москва”, зала Киев

Посветен на 105 годишнината от рождението на проф. д-р Боян Боянов

Артикулаторите и лицевите дъги
при лечение на темпоромандибуларните дисфункции
и сериозни естетични реконструкции
От теорията към практиката
ПРОГРАМА
900-930
930-940
940-1000
1000-1045
1045-1130
1130-1145
1145-1230
1230-1315
1315-1430
1430-1515
1515-1630
1630-1645
1630-1800
1800-1815

Регистрация
Откриване на конгреса: за БАЕС
проф. Христо Кисов
Проф. Боян Боянов и неговата роля за развитието на ортопедичната и естетичната
стоматология в България
проф. Христо Кисов
Фактори ограничаващи използването на артикулаторите в ежедневната практика у
нас. Системи артикулатори и лицеви дъги употребявани в България
проф. Христо Кисов
Лицеви дъги. Клинични манипулации при използването им. Видове регистрати.
Методи за регистриране на централната релация
проф. Христо Кисов, д-р Янко Жеков, ФДМ, Пловдив
Кафе пауза
Артикулатори и лицеви дъги на KAVO
проф. Ангелина Влахова, д-р Зл. Томова, ФДМ, Пловдив
Артикулатори и лицеви дъги на Amann Girrbach
д-р Янко Жеков, д-р Рима Атаир, ФДМ, Пловдив
Обяд
Артикулатори и лицеви дъги BioArt
Илия Донев
Темпоро-мандибуларни дисфункции (ТМД). Приложение на артикулаторите при
лечението на ТМД. Шини за лечение на ТМД
проф. Христо Кисов, Иван Попов
Кафе пауза
3D планиране на комплексното стоматологично лечение
проф. А. Ряховски, Москва, ЦНИИС
Дискусия и разпределение на материалите и инструментите осигурени от програмата
за усъвършенстване на БАЕС чрез томбола

Такса участие:
За членове на БАЕС (с включен обяд)
За нечленуващи в БАЕС (с включен обяд)
За студенти, членове на БАЕС
За студенти, нечленуващи в БАЕС (с включен обяд)
За студенти, членове на БАЕС
и гости на конгреса обяд по желание, при предварителна заявка
Таксата може да заплатите:
по банков път: Първа Инвестиционна Банка АД, БАЕС,
IBAN: BG52 FINV 9150 10UB 3126 57, BIC: FINVBGSF
За справки – 0898 78 03 39

60 лв.
100 лв.
безплатно
30 лв.
20 лв.

Програма за усъвършенстване на членовете на БАЕС
и на абонатите на списание
„Естетична Стоматология и Имплантология“
С цел да стимулира професионалното развитие на членовете на БАЕС и на абонатите на
списание „Естетична стоматология и имплантология“, с подкрепата на български фирми, работещи в
тази област, през месец декември на конгреса на БАЕС ще се разпределят следните награди:
1. Електрохирургически апарат KENTAMED 1 ME на стойност 1500 лв.

2. Артикулатор Artex CN – на стойност 890 лв. от фирма Амплиус ООД.
3. Лицева дъга Елит, производител БиоАрт на стойност – 390 лв. от фирма Янев Дентал ЕООД.
4. Обратен понижаващ наконечник за профилактика и ендодонтия KaVo SMARTmatic S53 с
предаване 8:1 на стойност 590 лв. от фирма Унидент 92 ЕООД.

5. 3 броя Bisico Function, адитивен силикон за отп. за цели протези от фирма Химтрейд.
6. Комплект борери за металокерамични и керамични конструкции от фирма Аксис.
7. Panavia SA Cement Plus на Kuroray от фирма Дентакон.
8. Charisma Classic Assortiment. на стойност 170 лв. от фирма Карис.
9. Whiteness HP Maxx избелваща система на стойност 160 лв. от фирма Патриция.
10. Безплатно участие в практически курсове организирани от БАЕС:
•

Изпиляване на зъбите за металокерамични и изцялокерамични коронки. проф. Кисов,
д-р Ст. Георгиев
• Керамични фасети, инлеи и онлеи. Клиничен протокол. проф. Кисов, д-р Ст. Георгиев,
д-р Я. Жеков
• Снемане на регистрати с лицеви дъги и програмиране на артикулатори. проф. Кисов,
д-р Ст. Георгиев
• Естетични корекции на лицето с хиалуронови филъри. проф. А. Влахова
• Кофердам в ежедневната практика. Теоретико-практически курс. д-р Ст. Георгиев
11. Монографии и учебни помагала:
• Вставки, 2 изд. – Вутов, М., Хр. Кисов, Г. Тодоров, П. Делчовски, Г. Цалов
• Щифтови изграждания. Материали и методи – Хр. Кисов, Г. Тодоров
• Биомеханична восъчна техника. Техника на възходящото моделиране за студенти по
дентална медицина и зъботехника – Тодоров, Г., А. Влахова, Хр. Кисов
• Керамични фасети. Клиничен и лабораторен протокол – Хр. Кисов
• Стоматологични цименти и техники за фиксиране на протезните конструкции – Хр. Кисов
• Материалознание за стоматолози, 2109 – Хр. Кисов
Подробна информация за предоставените материали, курсове и учебни помагала, както и за
други нови материали и промоции можете да намерите на сайтовете на Българската Академия по
Естетична Стоматология www.baed-bg.net и на Следдипломна квалификация и непрекъснато
усъвършенстване в стоматологията www.sdk-nus.com и на тел. 0897 907 755

Знанията нямат стойност, ако не се прилагат.
На колкото и лекционни курсове за оклузия, за повишаване на височината на долната трета на
лицето, за темпоромандибуларни дисфунции и за други сложни ситуации в пратиката ни да сте били,
без артикулатори и лицеви дъги вие си оставате на старите позиции.
БАЕС получи за Вас оферти от дистрибуторите на артикулатори, на които е трудно да се устои. С
това промяната е по-безболезнена. Ще получите и практически курсове за всяка система, на която ще
се доверите.

Превърнете знанията си в умения!

