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• Има за цел и е посветен на подпомагането на практикуващите лекари 
да получат знания, умения и увереност, които са от съществено 
значение за практикуването на съвременната имплантология. 

• Курсове, разработени и представени от изтъкнати университетски 
преподаватели и  дентални лекари от цял свят. 

• Осигурява както на общопрактикуващите лекари, така и на 
специалистите отлични образователни практики за обучение в 
съвременната технология на имплантиране. 

• Той е едновременно и място, и път за обучение, и включва 
„утрешната технология на имплантиране”. 

 

  



 

 

Помага да се осигури най-доброто в 
грижите за пациентите, като предоставя на 

лекарите изключителна възможност за постоянно 
усъвършенстване. 

4 Нива на обучение
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Провеждане 
на терапия с 
импланти при 
пациенти на 
живо 

Ниво 2 

Асистиране 

Наблюдение 

Основни 
практически 
занятия 

Ниво 1 

Лекции 

Ниво 3 

Постоянно 
усъвършенстване 

„3 традиционни стъпки/нива” 
при обучението по имплантология 
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„4 стъпки/нива” в обучението по имплантология

  

 

 

Ниво 4 Фантомната лаборатория на институт Zimmer: 

Запълва критичен пропуск в обучението по имплантология! 
Постоянно 
усъвършенстван

 
 

Наставничество при 
пациенти на живо Пациент 

№ 3 
Пациент № 2 Ниво 3 

Пациент № 1 

Асистиране 

Наблюдение Ниво 2 

Обучение със симулиран 
пациент в институт 

 

Основни 
практически 
занятия  Лекции 

Ниво 1 
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Нива на обучение 

Ниво 1 

• Това ниво на знания и умения, които един лекар ”традиционно” трябва да 
постигне, преди да започне реални грижи за пациентите в 
имплантологията. 

•  Извършва се извън и преди идването във фантомната лаборатория на 
Институт Zimmer в Карлсбад, Калифорния 

 

 

Лекция Практическо занятие 
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Нива на обучение 

Ниво 2 

•  Интензивно обучение на симулиран пациент 

• Извършва се в Институт Zimmer 
• Обикновено продължава 3-4 дни 
• Курсът може да е ниво „Основно-Средно” или „Средно- Напреднали” 

• в зависимост от предварителното обучение и опит на участниците  
• Може да е „Пълен” 

• като предоставя обучение и по хирургия, и по протезиране 

• Или по конкретна дисциплина 

• като се фокусира или върху хирургията, или върху протезирането 
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Нива на обучение 

Ниво 3 

• Програма с наставник 

• Наставникът е опитен лекар 
• Осигурява индивидуално обучение за практикуващия 
• Помага да се насочва практикуващия при лечението на пациентите 
• Обучението може да се проведе на три места: 

 

• Кабинета на практикуващия  
• в присъединена университетска клиника 
• в други акредитирани клинични учреждения 

• За да отговаря на изискванията на програмата с наставник на ниво 3, 
участникът трябва да е преминал курс на ниво 2 в Институт Zimmer 
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Нива на обучение 

Ниво 4 

• Научен клуб на бивши възпитаници на институт Zimmer  
• Практикуващи, които са завършили курс „Ниво 2” 
• клубове са регионални и заседават най-малко веднъж годишно 
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Хирургия Възстановяване 

Има 7 различни пациенти 

 

  



 

  

  

 

  

  



 

  

 

  



 

  

  

 

 
 

 
 



 

 

Нервус менталис

          

 

        
Долен алвеоларен нерв 
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Всички стъпки, които участникът в курса би направил в своя кабинет....... 
може действително да се направят на всеки симулиран пациент във фантомната 

лаборатория на институт Zimmer 

Всички стъпки, които участникът в курса би „изпратил в своята зъботехническа 
лаборатория”............. се „изпращат в зъботехническата лаборатория” във 

фантомната лаборатория на институт Zimmer 

....за разлика от частната практика... 

Цялата работа от зъботехническата лаборатория се връща на лекаря във 
фантомната лаборатория „НЕЗАБАВНО” .... но в последователност и с 
развитието на случая 
Така че в рамките на няколко часа ..... лекарят може действително да 
„изпълни/завърши” ..... това, което би отнело седмици до няколко месеца, за да се 
направи в собствения му/й зъболекарски кабинет! 

 

 



 

  

 

 

И 

Да го направи на МНОГО ПАЦИЕНТИ 

през  

НЯКОЛКО ПОРЕДНИ ДНИ! 

 Повторение, подпомогнато от инструктор 

Компетентност 

Увереност 

ПОБЕДА 
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„4 стъпки” в обучението по имплантология  

  

 

 

Level 4 Фантомната лаборатория на институт Zimmer: 

Помага да се запълни критичен пропуск в  
обучението по имплантология 

Постоянно 
усъвършенстване 

Наставничество при 
пациенти на живо Пациент 

№ 3 Пациент № 2 Ниво 3 
Пациент № 1 

Асистиране 

Наблюдение Ниво 2 

Обучение със симулиран 
пациент в институт Zimmer 

Основни 
практически 
занятия Лекции 

Ниво 1 



 

 

Какво не е това! 

Това не е обект, където лекарите се научават да поставят 
импланти през уикенда! 
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Какво е това! 
Ценен компонент на всеобхватен образователен процес, чрез който 

практикуващите получават знания, умения и увереност, които са от 
много съществено значение за безопасното и ефективно практикуване 

на съвременната зъбна имплантология.
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„Води по пътя към нов златен стандарт в образованието по зъбна имплантология”. 

 


