OPIS WARSZTATÓW
7 MARCA OD GODZ. 14.30
Dwudniowy warsztat 6-7 marca „Transparentny świat ceramiki”
prowadzący tech. dent. Radosław Marciniak
Kurs przy wykorzystaniu zalet materiałów z systemu ceramicznego Vita VMK Master
C.D warsztatów z 6 marca dla tej samej grupy uczestników.
————————————————————————————————————————
„Exocad - początek. Funkcja. Estetyka. Belki. Implanty. Zasuwy. Teleskopy. Wax’upy.
Snap-ony. Szkielety. Szablony. Szyny.” 3 godz.
prowadzący: tech. dent. Jacek Śwecimski
Na początku był chaos. Zapraszamy na warsztat, który go
poukłada. Pokażemy od początku przygodę z Exocad i jakie to
miłe na warsztatach przy komputerach. Każdy pracuje w parach.
Warsztat dla 12 osób
koszt uczestnictwa 250,- zł „warsztaty Szklarska Poręba”
wpłaty: Natrodent Profesjonalne Systemy Protetyczne B. Troczyński P. Nagadowski Sp.J
nr konta: 47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
kontakt: Małgorzata Sobieraj 509 260 208 mail: malgorzata.sobieraj@natrodent.pl
—————————————————————————————————————————
„Podstawy okluzji w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej. Zastosowanie łuku
twarzowego i artykulatora Bio-art w ustawieniach indywidualnych.. 5 godz.
prowadzący: lic. st. tech. dent Paweł Matusiak
Kliniczny i laboratoryjny protokół postępowania w pracy z wykorzystaniem łuku twarzowego i
artykulatora. Zasady prawidłowego montażu łuku twarzowego w aspekcie klinicznym.
Ustalenie optymalnej płaszczyzny referencyjnej. Wskazania do zastosowania łuku
twarzowego i artykulatora w wykonawstwie uzupełnień stałych. Możliwości wykorzystania
łuku twarzowego i artykulatora w leczeniu pacjentów bezzębnych.
Część praktyczna kliniczna: montaż łuku twarzowego na głowie pacjenta. Przeniesienie
rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora indywidualnie nastawianego. Pomiar i
nastawienie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu
rejestratu protruzyjnego.
Część praktyczna - laboratorium: montaż modeli szczęki w artykulatorach na podstawie
danych zarejestrowanych łukiem twarzowym. Montaż modeli żuchwy w artykulatorach
nastawnych. Analiza i ustawienie kątów Benetta. Praca z artykulatorem - ustawienie
indywidualnych kątów prowadzenia drogi stawowej przy użyciu rejestratu protruzyjnego.
Artykulator „Bio-art” w systemie Exocad.

Koszt uczestnictwa 150,- zł tytułem „ szkolenie artykulacja- szklarska”
nr konta: Santander 4 O/ w Warszawie 36 1090 1056 0000 0001 1847 8010
kontakt Paweł Matusiak 697 139 158
—————————————————————————————————————————
„Estetyka uzupełnień stałych wykonywanych z ceramiki Shofu Vintage Pro na
podbudowie metalowej.” 5 godz.
prowadzący tech. dent. Tomasz Dąbrowski
Teoria: Zachowanie równowagi i harmonii w odniesieniu do tkanek twardych i miękkich reguła kontrastu, geometria uzupełnienia, obszary odbijające, rozpraszające i przepuszczające światło. Reguły postępowania w przypadku zastosowania różnych materiałów - od
ceramiki na metalu po kompozyt.
Demonstracja na żywo:
Naturalistyczne odtworzenie naturalnego uzębienia i otaczających go tkanek miękkich z
maksymalną możliwą wiernością:

- Warstwowe , morfologiczne modelowanie ceramiki SHOFU Vintage PRO na podbudowie

metalowej, wykonanie koron na oba siekacze centralne i sąsiadującej z nimi tkanki
dziąsłowej
- Zachowanie reguł szeroko pojętej geometrii uzupełnień stałych, odtworzenie właściwej
pozycji i kształtu dentyny i jej trójwymiarowości
- Omówienie i odtworzenie obszarów odbijających, rozpraszających i przepuszczających
światło, także w obszarze tkanki dziąsłowej
- Proste i praktyczne sposoby dopasowania uzupełnień do zębów własnych pacjenta,
obróbka i teksturowanie powierzchni koron oraz tkanek miękkich
- Dobarwianie i glazurowanie prowierzchni uzupełnienia z wykorzystaniem trójwymiarowych
farb do ceramiki - SHOFU Universal Art Stain i płynu do farb True Color , który
odzwierciedla prawdziwy kolor dobarwiacza już w momencie rozmieszania go na płytce kolor po wypaleniu pozostaje taki sam.
Wszystkie opisane powyżej etapy służą jednemu celowi - aby wykonywane uzupełnienia
stałe jak najwierniej przypominały naturalne zęby…
Koszt uczestnictwa 123,- zł tytułem: „seminarium ceramiczne - Szklarska Poręba”
Hol-Dental Depot Urszula Chudak nr 91 1140 1108 0000 3631 7300 1001
kontakt: marcinredner@holdental.pl nr tel.: 601-522-053
—————————————————————————————————————————
„ Zdrowie zaczyna się od jamy ustnej - efektywne rozwiązania w prawidłowej higienie.
Mechaniczna i chemiczna kontrola biofilmu zębów własnych i prac protetycznych”
prowadzące: mgr Agnieszka Stącel - Stępniewska instruktor higieny jamy ustnej
mgr tech. dent. Renata Dziedzicka instruktor higieny jamy ustnej
Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze
tematy dotyczące profesjonalnej higieny jamy ustnej
w oparciu o produkty CURASEPT. Uczestnicy
zdobędą wiedzę jak prawidłowo dbać o higienę jamy
ustnej przy wykorzystaniu wielu profesjonalnych narzędzi i preparatów do
profilaktyki.

Część I:
- Gruntowne usuwanie płytki nazębnej – dlaczego tak ważne.
- Sposoby, środki i metody, dzięki którym zapobiegniesz chorobom zębów i
przyzębia
- Zastosowanie najnowszych technik i praktyczne użycie produktów do
prawidłowej higieny jamy ustnej:
- Czyszczenie gładkich powierzchni zębów szczoteczką klasyczną
- Instrukcja i dobór odpowiednich szczoteczek międzyzębowych
- Technika „1 na 1”– czyszczenie szczoteczką jednopęczkową
- Profesjonalna higiena jamy ustnej wraz z pojawieniem się prac protetycznych stałych, ruchomych.
- Utrudnienia higieny w jamie ustnej z istniejącymi pracami protetycznymi:
korony, mosty, implanty – praktyczne rozwiązania
- Zalecenia - właściwa higiena pacjenta ortodontycznego
Czas wykładu : 2,5h
Część II Praktyczny workshop z technik profesjonalnej higieny jamy
ustnej.
Idealnej, efektywnej i bezpiecznej techniki czyszczenia zębów nie można nauczyć
się z książek! Trening zawiera:
- Czyszczenie gładkich powierzchni zębów szczoteczką klasyczną – metoda BASS
z użyciem szczoteczek manualnych.
- Profesjonalny pomiar przestrzeni międzyzębowych
- Instrukcja i dobór odpowiednich szczoteczek międzyzębowych
- Technika SOLO – czyszczenie szczoteczką jednopęczkową
Koszt szkolenia: 199zł ( cena zawiera szkolenie + pakiet produktów do higieny jamy
ustnej)
Wpłata na konto: PKO 44 1440 1387 0000 0000 0742 1017
Indent, ul.Paprotna 14, 51-117 Wrocław. W tytule przelewu proszę wpisać
„szkolenie TD Szklarska”.
kontakt: Renata Dziedzicka tel.: 506 116 479
—————————————————————————————————————————

