
 

Два дни с д-р Sergiu Nicola

 

 

17-ти Май /петък/ Лекционен полуден 

12.00 – 13.00 Регистрация  

13.00 – 15.00 Лесно, бързо и безопасно препариране на ендодонтското пространство с 

помощта на реципрокиращи системи и последващи техники за  обтуриране. 

15.00 – 15.30 Почивка 

15.30 – 17.30 Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално инвазивни 

техники за отстраняване на сепарирани инструменти, щифтове, обтуровъчни материали и 

преодоляване на прагове.  

17.30 – 18.00 Дискусия 

 

Цена: 125 лв. без ДДС .  

Цена за студенти: 100 лв. без ДДС.  

Цена на място в деня на събитието добавя 20% допълнително към цената. 

 

18-ти Май /събота/ Целодневен практически курс 

 Местата за практическия курс са лимитирани до 12 с оглед на това д-р Никола да обърне 

нужното внимание на всеки един от участниците! 

9.00 – 13.00 Практически панел 1 

13.00 - 14.00 Обяд 

14.00 – 17.00 Практически панел 2 

17.00 –  Връчване на сертификати от д-р Никола 

 Практическият курс ще се базира на следните теми:  

1) Напредничави техники за ендодонтско релечение. Минимално инвазивни техники за 

отстраняване на сепарирани инструменти, щифтове, обтуровъчни материали и 

преодоляване на прагове. 



       Фото и видео документация с помощта на дентален микроскоп. 

 

 След демонстрация от страна на д-р Никола, всеки участник ще има възможността да приложи 

различните техники под негов контрол и напътствия. За всеки участник ще бъде осигурен 

микроскоп Flexion CJ-Optik и небходимите инструменти. 

 Към края на втория практически панел д-р Никола ще сподели с участниците трикове и 

настройки за лесна, бърза и артистична фото/видео документация. 

 

 Цена на курса: 580лв. без  ДДС 

 Пакетна цена лекционен полуден + практически курс: 660лв. без  ДДС 

 Осигурен е симултанен превод от английски на български. 

Цена на място в деня на събитието добавя 20% допълнително към цената. 

* При отказ от закупен билет до 30 дни преди събитието сумата ще бъде 
възстановена в пълният си размер. След този срок се начисляват 20% неустойка. 

 

Зa закупуване на БИЛЕТИ и повече информация се свържете с нас на  

тел. 0877 44 06 85 или email: office@endo.bg 

 


