
 
 
 
 
 
 
 
Доц. Д-р Георги Томов 
завършва дентална 
медицина през 2004 год. във 
ФДМ - Пловдив. Притежава 
специалност по „Оперативно 
зъболечение и ендодонтия“. 
През 2009 год. защитава 
докторска дисертация на 
тема „Иригация при 
инфектирани коренови 
канали – лабораторни и 
клинични проучвания“ и 
придобива научна степен 
“Доктор“. Завеждащ е Отдел 
„Орална патология” към 
Катедра Пародонтология и 
ЗОЛ  на Факултет по 
Дентална Медицина 
гр.Пловдив. Научните му 
интереси и клинична 
практика са в областта на 
ендодонтията, 
озонотерапията и лазерната 
дентална медицина. Водещ 
изследовател в научно-
изследователски проект 
„Орално здраве при 
наркотично зависими 
пациенти“ и съавтор на 
учебник по психиатрия за 
студенти по дентална 
медицина. Клиничен 
консултант на W&H 
(Австрия) и сертифициран 
лектор на Syneron Dental 
(Израел). През 2010 год. е 
сертифициран от APLI 
(Азиатско-Тихоокеански 
Лазерен Институт) след 
клинично обучение по 
лазерна дентална медицина 
в Сингапур. Член на WFLD, 
IAPO, APLI. Акредитиран 
лектор на БЗС от 2008 год. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Анатомия“ на ендодонтското лечение. Проблемно-

ориентиран анализ на стъпките за успешна ендодонтска 
терапия  

 

Теоретико-практически курс 
07 март 2015, София  

 Доц. Д-р 
Георги 

Томов, д.м. 
 

Теоретична част 
10:00 – 12:30  
• Анатомични особености на кореновата канална система.  
• Ендодонтска микробиология.  
• Ендодонтска и периапикална патология, диагноза и 
диференциална диагноза.  
• Регистрация на пациента и изграждане план на лечение.  
• Обезболяване в ендодонтията. Критичен анализ на методите.  
• Изолиране на работното поле. Ендодонтски достъп –оформяне 
на ендодонтски кавитет, инструменти за пилотно навлизане, 
релоциране на орифициумите и първична ръчна обработка за 
създаване на безпрепятствен достъп.  
• Определяне на работна дължина. Работа с никел-титанови 
ротационни пили – дизайн, коничност, режещи способности. 
Системи за машинно инструментиране с неактивен връх. 
Протоколи за работа – crown-down техника. Оформяне на 
апикалния диаметър според геометрията на канала и 
анатомичните му особености.  
• Съвременна ендодонтска иригация и интраканална медикация – 
средства и техники за приложение. Алтернативни средства за 
канална дезинфекция – ултразвукова иригация, озон и лазери. 
• Триизмерно обтуриране на кореновите канали и херметично 
коронарно запечатване. 

Практическа част 
13:00 – 15:00  
Практическа работа на участниците върху тренировъчни модели и 
екстрахирани зъби.  
Демонстрации на специализираната гама от продукти за 
ендодонтско приложение на W&H и индивидуална работа с тях. 
 
Необходимо е всички участници да носят екстрахирани зъби с 
предварително създаден ендодонтски достъп. 

Записване за участие:        
„Ве и Ха България” ЕООД            
 
тел: 02/ 854 95 65; 854 95 66; 0884/ 76 08 76 
e-mail: julia.kuneva@wh.com или office.bg@wh.com 
 

Такса участие: 280 лв.  /теория и практика/ 
 

Начин на плащане: по банков път: Банка: УниКредит Булбанк  
IBAN: BG74UNCR96601021808406  BIC: UNCRBGSF 
 

 
Място на провеждане: София, хотел «Феста София» 
Адрес: Бул. България №83 


