Магия на композита в дисталните зони
лекция с д-р Росен Венелинов
Всеки лекар по дентална медицина е научен как да работи с композити още от студентската
скамейка. В следдипломното си образование усъвършенстваме знанията и техниките си за
естетични реставрации, с които да отговорим на изискванията на нашите пациенти.
За майсторство говорим, когато знаем как да възстановим единичен или група дистални зъби
като в същото време направим този бондинг незабележим. Той не трябва да е плосък като
“летище”, а да възстановява цялата естествена анатомия. В същото време най-голямото
предизвикателство си остава реставрирането на група зъби, засегнати от изтриване. Как да
осигурим оклузията и функцията на нашите пациенти.
В лекцията ще говорим как да имитираме уникалността в оклузалните анатомични
характеристики на премоларите и моларите чрез комбинирането на два или три вида
композит (двуслойна или трислойна техника).
Как да възстановим оклузалната повърхност без след това да я унищожим при проверка на
оклузията и артикулацията.
д-р Росен Венелинов
Завършва вишето си образувание през 2000 г. във Факултета по стоматология - Медицински
унивеврситет Пловдив. Създава Стоматологично студио Венелинов през 2001 г.
Д-р Венелинов практикува ендодонтия от 2003 г., а естетична стоматология от 2004 г. През 2006
е поканен за член и учередител на Българско Ендодонтско Общество. Заедно с няколко колеги
създават групата Приятелски кръг Естетика.
Част от курсовете, които посещава по директни реставрации - 2005, 2006 г - първата лекция на
проф. Грандини в България. През 2007 и 2008 посещава курсовете на д-р Сергей Радлински в
Полтава (Украйна). През 2009 г посещава курсът на д-р Дидие Диечи в Женева (Швейцария).
През 2010 е участник в форума организиран от денталния факултет на университета в Сиена
(Италия) с ръководител проф. Симоне Грандини.
Курсове по протетична и естетична стоматология - 2004 курс за прагова препарация при д-р Иван
Минчев, курс за прагова препарация при д-р Петър Земриев. През 2006, 2007, 2009, 2010, до 2017
участва в редица курсове за реставриране с порцеланови фасети, изтриване на зъбите и
проблеми със темпоромандибуларната става. SKYN - concept, DSD, RAW - digital workflow.
Реставрации от циркониев оксид. Конгрес на Европейската асоцияция по естетична
стоматология в Атина и много други.
Кариерата си като лектор започва през 2006, а през 2007 става лектор и opinion leader за
България на фирмата GC - (Япония); на фирма Coltene (Швейцария) за ендодонтия от 2010 г. до
2011 год. Д-р Венелинов е признат лектор, участващ в множество български и международни
дентални форуми в страната и чужбина от 2006 г.
Статии по теми свързани с естетиката, ендодонтията, цялостно реставриране на изтрити зъби
на д-р Венелинов са публикувани в множество български и международни издания.
Участва в разработването на инструменти за работа с композит с един от реномираните
произведители в САЩ – Paradise Dental Technologies. Те създават по негов дизайн
комплекта Dr.V - composite set.

