
 11.30 - 13.00 Probleme estetice în zona de tranziție: refacerea restaurărilor pentru îmbunătățirea aspectului gingival
[MDT Murilo Calgaro (Brazilia)]
Cum obținem pro�lului de emergență ideal în cazul schimbării vechilor restaurări, câștigând estetică și longevitate. 
Un concept predictibil ce poate � utilizat pe bonturi dentare naturale și pe bonturi implantare.

Vineri, 4 Noiembrie 2016, Sala MAGNUM

Sâmbătă, 5 Noiembrie 2016, Sala MAGNUM

 12.45 - 13.00 Deschidere & Bun venit! – Mr Gernot Schuller (Liechtenstein)

 13.00 - 14.00 Integrarea paro-protetică în implantologia dentară – Partea I           [Dr. Eric Van Dooren, D.D.S (Belgia)]
Prezentarea se concentrează pe integrarea părții chirurgicale, a fazelor de laborator și a părții protetice în scopul obținerii unui protocol de lucru simplu și predictibil. 
Vor � descriși: parametrii principali ce in�uențează succesul �nal, manevrarea țesuturilor prin designul bontului și prin instrumente interdisciplinare, noutăți în 
materie de tehnici și materiale, protocolul analog de integrare a părții chirurgicale cu laboratorul, precum și protocolul de lucru digital și ghiduri chirurgicale.

 14.00 - 15.00 Integrarea paro-protetică în implantologia dentară – Partea a II a        [Dr. Eric Van Dooren, D.D.S (Belgia) & Dr. Florin Cofar (România)]

 15.00 - 16.00 Finger Food

 16.00 - 17.00 IMAGISTIC           [MDT Florin Stoboran (România)]
Povestea magică a culorilor în tehnica dentară analogică și digitală. Cum putem exploata la maxim potențialul oferit de sistemul analog și de cel digital în vederea 
obținerii succesului protetic. Creșterea preciziei, reducerea pierderilor, îmbinarea cunoștințelor acumulate cu posibilitățile oferite de tehnologie - care a transformat 
materialele dentare în instrumente complexe ce pot ajuta tehnicianul dentar modern în a obține rezultate estetice predictibile – atât cu sistemele metalo-ceramice, 
cât și cu cele integral-ceramice.

 17.00 - 18.00 Preparații pentru funcție și estetică           [Dr. Dan Patroi, Ph. D (România)]
Restaurarea zâmbetului nu înseamnă să tatonezi, să ghicești, să corectezi greșelile făcute, ci înseamnă să îți însușești principiile funcționalității dinților și de design al 
zâmbetului, care sunt compatibile cu rezultate estetice predictibile pe termen lung, confort și funcționalitate. Pentru �ecare dinte de restaurat procesul este învățabil. 
Nu contează dacă vorbim despre fațete vestibulare, ocluzale, coroane sau implanturi. Principiile sunt aceleași.

 18.00 - 18.15 Discuții la scenă deschisă

 20.00 Petrecere Tematică la Restaurantul Panoramic
Costumaţi-vă pentru petrecere! Muzica, Bufet, Open Bar, Surprize

Programul Evenimentului



 PACHET PREMIUM GROUP DOUBLE
            Aveți acces la:
1. O noapte de cazare în cameră dublă (4-5.11.2016)
     cu mic dejun inclus la Hotel Internațional****
2. Programul complet de cursuri (2 zile)
3. Căști pentru traducere simultană
4. Co�ee break, gustări
5. Petrecerea Tematică
[Taxă de participare: 165 EUR / persoană*]
*Grup minim 8 medici dentiști și / sau tehnicieni dentari

 PACHET PREMIUM DOUBLE + ÎNSOȚITOR
            Aveți acces la:
1. O noapte de cazare în cameră dublă (4-5.11.2016)
     cu mic dejun inclus la Hotel Internațional****
2. Programul complet de cursuri (2 zile) – 1 persoană
3. Căști pentru traducere simultană – 1 persoană
4. Co�ee break, gustări – 2 persoane
5. Petrecerea Tematică – 2 persoane
[Taxă de participare: 290 EUR / pachet de 2 persoane]

 PACHET PREMIUM SINGLE
            Aveți acces la:
1. O noapte de cazare în cameră single (4-5.11.2016)
     cu mic dejun inclus la Hotel Internațional****
2. Programul complet de cursuri (2 zile)
3. Căști pentru traducere simultană
4. Co�ee break, gustări
5. Petrecerea Tematică
[Taxă de participare: 220 EUR / persoană]

 Înscriere:

Înregistrarea se face oline pe http: //cursuri.dentstore.ro/ivoclar/4-5-nov-maraton-de-estetica-dentara-moderna

Con�rmarea înregistrării este imediată. Vă rezervăm locul timp de 8 zile calendaristice, timp în care Vă rugăm să efectuați plata taxei de participare. Rezervarea 
de�nitivă a locului Dumneavoastră se face exclusiv după efectuarea plății taxei de participare și con�rmarea acesteia în extrasele bancare ale Dent Distribution Grup.

Achitarea taxei de participare se face în RON la cursul din ziua efectuării plății în contul RO51BTRLRONCRT0311392601 deschis la BANCA TRANSILVANIA, Sucursala Obor,
Bene�ciar: S.C.Dent Distribution Grup S.R.L., CUI RO29777715, J23/361/2012, Sos de Centura nr 27-28 Chiajna
CU MENȚIONAREA OBLIGATORIE A NUMELUI PARTICIPANTULUI

 PACHET FĂRĂ CAZARE
            Aveți acces la:
1. Programul complet de cursuri (2 zile)
2. Căști pentru traducere simultană
3. Co�ee break, gustări
4. Petrecerea Tematică
[Taxă de participare: 135 EUR / persoană]

Organizator:
Powered by

www.ivoclarvivadent.ro

Str. Țepeș Vodă nr. 89, intrarea Borangicului, sector 2, București
Tel: 021 308 57 51;  
Email: o�ce@dentdistribution.ro
web: www.dentstore.ro

 TAXELE DE PARTICIPARE DE MAI SUS SUNT VALABILE PÂNĂ PE DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016
 TAXA DE PARTICIPARE DUPĂ DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016: 350 EUR / PERSOANĂ

 13.00 - 14.00 Efectul post-marketing           [Dr. Bogdan Baldea, D.M.D, Ph.D (România)]
Conferința iți propune dezbaterea efectelor marketingului asupra practicii noastre curente, dar si cum putem să combatem efectele negative ale acestuia, păstrându-ne 
etica profesională. În același registru este dezbătut conceptul actual de restaurare în medicina dentară, care ar trebui să �e unul minim invaziv, scopul �ind acela de a 
conserva structurile dentare ale pacientului. Obiectivul suprem este acela de a preveni apariția unor complicații care pot conduce pacientul la starea de edentat.

 14.00 - 15.00 Finger Food

 15.00 - 16.00 Reguli estetice și funcționale în cazul reconstrucțiilor pe implanturi la pacienții edentați          [MDT Hans Joachim Lotz (Germania)]
Acolo unde există cooperare, există și comunicare. Comunicarea nu se poate limita la transmiterea nuanței de culoare. Pentru a rezolva de�nitiv acest de�cit, 
comunicarea necesită protocolare. Documentarea precisă și transmiterea poziției corecte a maxilei în articulator, analiza riguroasă a dimensiunii verticale și orizontale 
corecte ale pacientului, a anomaliilor, sunt cerințe minimale de bază pentru un plan de tratament precis. Vă voi dezvălui posibilitățile acestor concepte și tehnici noi 
spre a obține rezultate estetice și funcționale reproductibile.

 16.00 - 17.00 Estetica și funcția în reabilitarea protetică �xă complexă           [Dr. Marko Jakovac, D.M.D, M.Sc, Ph.D, Assoc. Professor (Croatia)]
Majoritatea cazurilor ce implică eroziuni și scăderea DVO se pot rezolva cu succes prin abordarea minim invazivă. Însă, indiferent de abordare, rămân acele provocări 
unde trebuie să răspundem altfel cerințelor funcționale și estetice. Vă voi prezenta în detaliu o reabilitare protetică complexă și voi explica toți factorii importanți ce 
trebuiesc luați în considerare în astfel de cazuri.

 17.00 - 17.30 Discuții la scenă deschisă & Închidere


