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VDW GmbH Germania & Dental Education Company
vă invită la cursul susţinut de către Dr. Peter Kiefner:

Eficienţa şi predictibilitatea
succesului în tratamentul
endodontic – realitate sau mit?

16.04.2010
Paralel cu expoziţia DENTA
Hotel Ramada Parc, Bucureşti
Curs teoretic – Vineri, 16.04.2010
09:00 – 16:00, Pauze: 1
 0:30 – 10:45
12:45 – 14:15*
*Posibilitate vizitare DENTA, Romexpo
Aplicaţii practice – Vineri, 16.04.2010
17:30 – 19:30 (max.20 participanţi)
Locaţie:
Bucureşti, Hotel Ramada Parc

Accesul – cheie a succesului în
tratamentul endodontic

Referent ştiinţific:
Dr. Peter Kiefner,
Stuttgart, Germania
Specialist în endodonţie,
membru al Societăţii
Germane de Stomatologie
Restaurativă (DGZ).
Lector a numeroase cursuri,
seminarii şi conferinţe în
întreaga lume.

Determinarea lungimii de lucru –
baza succesului terapeutic

Tratamentul endodontic rămâne unul dintre cele mai laborioase procedee
terapeutice din activitatea stomatologică curentă în ciuda dezvoltării
efervescente pe care endodontologia a parcurs-o în ultima decadă.
O pleiadă de instrumente noi, in special rotative, tehnici de preparare şi
obturare a canalului radicular adaptate noilor instrumente, au menirea de a
sprijini efortul medicului stomatolog în terapia endodontologică de zi cu zi.
Multitudinea acestor instrumente şi tehnici a dus insă la confuzie şi
nesiguranţă, de multe ori apărând întrebarea legată de instrumentele sau
tehnicile ideale funcţie de cazul ce urmează a fi tratat.

Limba oficială curs: română
Taxă curs teoretic: 60 Eur* incl. TVA
Taxă curs teoretic şi practic:
160 Eur* incl. TVA
Taxă curs teoretic studenţi:
30 Eur* incl. TVA

”CUM POT ATINGE EFICIENŢĂ MAXIMĂ ŞI SUCCES PREDICTIBIL ÎN
TRATAMENTUL ENDODONTIC DIN PRACTICA MEA CURENTĂ? ”
• aceasta este întrebarea care survine mereu în practica zilnică. Cursul
prezentat doreşte să răspundă la această întrebare într-o manieră
pragmatică.

*Plata se efectuează în Lei la cursul de
schimb valutar BNR din ziua plăţii

Cursul oferit este structurat pe trei secţiuni: teorie – prezentare cazuri
clinice – exerciţii „hands on” de preparare a canalului radicular cu
intrumente rotative.

Logistică aplicaţii practice:
- micromotoare VDW.Silver
- VDW.BeeFill 2 in 1
- Raypex 5
- Gutta cut
- Mtwo Trainingkits
- Microscoape ZEISS

Din cuprinsul părţii teoretice:
• selectarea cazurilor pentru tratament endodontic – indicaţii şi contraindicaţii,
posibilităţile și limitele tratamentului endodontic modern
• aspecte care influenţează succesul terapiei endodontice primare
• metode de tratament in cazul eșecului tratamentului endodontic primar –
tratamentul de revizie
• instrumente și tehnici de preparare și obturare a canalului radicular de la
tehnica manuală la tehnicile rotative asistate de micromotorul endodontic de cât ”high tech” e nevoie pentru a obţine succesul în terapia endodontică

Dată limită înscriere: 08.04.2010
Recepţie participanţi:
între orele 8:00 – 8:45

Parteneri oficiali:

Premium Dental Education from Expert to Expert

TERMENI ȘI CONDIŢII:

Aspectele teoretice vor fi subliniate prin prezentarea de cazuri clinice
oferind posibilitatea cursanţilor de a interveni activ prin întrebări şi
discuţii pe parcursul acestui curs.

Înscriere
Înregistrarea participanţilor se face numai în
scris prin completarea, semnarea şi expedierea
formularului prin fax la 0372 873 478 sau prin
postă la următoarea adresă: Dental Education
Company, Str. Nicolina 64, et.2 / 23, 700684 Iași. Orice schimbare survenită ulterior trebuie
notificată în scris. Dental Education Company se
obligă să confirme înscrierea participanţilor.

În cadrul unui ”masterclass” participanţii vor avea posibilitatea de a
exersa practic aspectele prezentate in partea teoretică a cursului.
Sub îndrumarea şi controlul referentului vor fi exersate tehnici de
preparare rotativă a canalului radicular, un accent deosebit fiind pus
asupra posibilităţilor de implementare a tehnicilor noi în practica curentă.

Plata
Taxa se achită numai în contul
RO43INGB0000999901485401 deschis la ING Iași,
titular cont: Dental Education Company, CUI:
RO17555839. În caz contrar, Dental Education
Company srl nu-şi asumă nici o răspundere.
Pe ordinul de plată este obligatoriu să specificaţi
la rubrica menţiuni titlul, data şi locul de
desfăşurare al cursului.

Scopul cursului:
• fiecare cursant va putea înţelege avantajele tehnicilor moderne de preparare
și obturare a canalului radicular
• fiecare cursant va putea recunoaște clar posibilităţile și limitele tratamentului
endodontic în fiecare caz clinic
• fiecare cursant va fi in masură să aleagă instrumentarul și tehnica adecvată
pentru a obţine succesul scontat în terapia endodontică curentă

Anularea participării
Participanţii pot solicita retragerea de la curs
cu cel mult 14 zile înainte de data desfăşurării
cursului. Suma achitată va fi rambursată, mai puţin
comisionul de administrare în valoare de 30 Eur.
Cu mai puţin de 14 zile înainte de data desfăşurării
cursului, taxa va fi restituită doar în cazul în care
locul este realocat de către participant altei
persoane. Anularea participării trebuie anunţată
în scris.
Drepturile organizatorului
Dental Education Company îşi rezervă dreptul de
a schimba programul orar de desfăşurare a
cursului fără o notificare în prealabil. Dental
Education Company îşi rezervă dreptul de a anula
cursul în cazul în care nu se întruneşte numărul
minim de participanţi sau în caz de îmbolnăvire
a lectorului. Dental Education Company nu îşi
asumă răspunderea pentru eventualele pierderi
sau accidente petrecute în timpul desfăsurării
cursului.
Drepturile participanţilor
Dental Education Company se obligă să returneze
integral taxa de participare la curs în cazul în
care acesta se anulează pe motiv de neîntrunire
a numărului de participanţi sau de îmbolnăvire a
lectorului.
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FORMULAR INSCRIERE CURS:

Eficienţa şi predictibilitatea succesului în
tratamentul endodontic – realitate sau mit?
Bucureşti, 16.04.2010
*
D-na

Dl.

Titlul*:

Prof.

Dr.

Confirm plata în valoare de
60 Eur pentru participare
curs teoretic.
Confirm plata în valoare de
160 Eur pentru
participare curs teoretic şi
aplicaţii practice.
Am citit şi sunt de acord cu
“Termeni şi Condiţii”
Vă rugăm să bifaţi în mod corespunzător.
Câmpurile marcate cu simbolul * au caracter
obligatoriu. Mulţumim!

Nume*

Prenume*

Data

Adresă*
Semnătura
Telefon*

Mobil*

E-mail*

Vă rugăm expediaţi formularul de înscriere prin poştă sau prin fax la

0372 87 34 78

Dental Education Company • Str. Nicolina 64, et.2 / 23 • 700684 - Iași • Mobil +40 735 21 69 44 • info@dentaleducation.ro • www.dentaleducation.ro

