E s t e t i c Ă D e n ta r Ă

Aesthetics and Function with
Direct Composite Restorations
Intensive Workshop – teorie şi 9 ore de aplicaţii practice!
Referent ştiinţific:
Dr. Wolfgang Boer
Köln, Germania

Curs Teoretic – Vineri, 14 mai 2010, 9:00 – 17:00
Bazele teoretice ale tehnicii adezive:
• Adeziunea la smalţ
• Adeziunea la dentină
• Tehnica “Etch and rince” în comparaţie cu sistemul de bonding autogravant
• “Configuration factor”
• Fotopolimerizarea
• Întrebări şi răspunsuri
Abordarea clinică în regiunea frontală
• “Învaţă să vezi”: Prelucrarea informaţiilor relevante pentru restaurare
• Tehnica matricei
• Proceduri în caz de traumă
• Reconstrucţia unghiului incizal
• Închiderea diastemei
• Închiderea “triunghiurilor negre” interproximale
• Finisarea
• Întrebări şi răspunsuri
Abordarea clinică în regiunea laterală
• Prepararea minim invazivă
• Durata de viaţă a unei reconstrucţii laterale
• Reconstrucţia corectă a contactului interproximal (aproximal)
• Evitarea contactelor premature
• Refacerea obturaţiilor compozite
• Finisarea
• Întrebări şi răspunsuri

Curs teoretic – Vineri, 14.05.2010
09:00 – 17:00, Pauze: 1
 1:00 – 11:15
13:00 – 14:00
16:00 – 16:15
Aplicaţii practice – Sâmbată, 15.05.2010
9:00 – 18:00 (max. 20 participanţi)
Locaţie:
laşi, Hotel Ramada City Center
Referent ştiinţific:
Dr. Wolfgang Boer, Köln Germania
Secretar general al “DGÄZ “(Federaţia
Germană pentru Estetică Dentară,
asociată la EAED).
Specialist certificat în estetică dentară,
autorul a peste 50 de lucrări ştiinţifice
şi articole pe tema esteticii dentare şi a
restauraţiilor cu ceramică şi compozite.
A susţinut peste 150 de seminarii şi
workshop-uri în Germania şi în alte12 ţări.
Limba oficială curs: engleză
Taxă curs teoretic: 80 Eur incl. TVA
Taxă curs teoretic şi practic:
235 Eur incl. TVA
Taxă curs teoretic studenţi:
40 Eur incl. TVA
* Plata se efectuează în Lei la cursul de schimb
valutar BNR din ziua plăţii

Dată limită înscriere: 07.05.2010
Recepţie participanţi: între orele 8:00 – 8:50
Cursul va avea loc în conformitate cu normele şi
criteriile de evaluare BZÄK / DGZMK, Germania şi se
acordă 16 puncte de educaţie medicală continuă
(BZÄK - Colegiul medicilor dentişti din Germania,
DGZMK - Societatea Germană Dento-Maxilo-Facială)
Der Kurs findet statt nach den Leitsätzen und
der Punktebewertung von BZÄK und DGZMK
(16 Fortbildungspunkte)

Logistică aplicaţii practice:
- lămpi fotopolimerizare
- material compozit Flow & culori intensive
- material compozit Artemis
- set instrumentar modelat compozit
- instrumentar prelucrare/finisare - Komet
- modele maxilar Kavo
- lupe Zeiss
Parteneri oficiali:

Premium Dental Education from Expert to Expert

Aplicaţii practice – Sâmbătă, 15 mai 2010, 9:00 – 18:00
TERMENI ȘI CONDIŢII:

Reconstrucţia unui incisiv
• Particularităţi ale tehnicii în trei straturi
• Folosirea paletei de culori intensive pentru caracterizare/individualizare
• Prelucrarea şi aplicarea microstructurii

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.
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.
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
50 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.

Obturaţia laterală
• Tehnica matricei
• Stratificarea miezului dentinar
• Modelarea suprafeţei ocluzale ţinând cont de morfologia funcţională

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 desfăşurării 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.

N.B.!
Cursul practic implică pregătirea de către participanţi a unui model de lucru
realizat conform protocolului de curs. Detalii pe www.dentaleducation.ro

✂
FORMULAR INSCRIERE CURS:

Aesthetics and Function with
Direct Composite Restorations
Iaşi, 14. – 15.05.2010
*
D-na

Dl.

Titlul*:

Prof.

Dr.

Confirm plata în valoare de
80 Eur pentru participare
curs teoretic.
Confirm plata în valoare de
235 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

