
M a r a t o n  d e  
E s t e t i c `  D e n t a r `  M o d e r n `

11-12 iunie 2010
Hotel Ramada
Sibiu

Un Eveniment ieşit din comun: 
seminarii º demonstra]ii live º workshop-uri

pentru
medici denti[ti

Seminar Interna]ional de Excelen]ă în Stomatologie

pentru
tehnicieni dentari

Hotel Ramada, str. Emil Cioran nr 2, Sibiu



11 iunie 2010
12.30-13.30 Înregistrarea participan]ilor
13.30 -13.45 Deschidere
13.45 –15.45 MTD August Bruguera

Stomatologie invazivă sau
minim invazivă şi 
implantele. Cheia este
diagnosticul.

15.45 – 16.00 Q&A
16.00 – 17.30 Dr. Dan Herschbach

Fa]etări minimal invazive şi
non-invazive prin metoda
CAD/CAM. Caz clinic Live 

17.30 – 18.00 Pauză cafea
18.00 – 19.30 Dr. Gary Unterbrink

Restaurări indirecte adezive
eficiente

19.30 – 20.00 Q&A

12 iunie 2010
10.00-11.45 Prof. Dr. Svante Twetman

Prevenirea cariei – terapie
cauzală sau doar amânarea
bolii? Ghiduri clinice 
moderne.

11.45 –12.00 Q&A
12.00-14.00 Dr. Gary Unterbrink

Ocluzia şi parafunc]iile.
Scurt ghid clinic şi 
demonstra]ie Live.

14.00-14.30 Pauză cafea
14.30-15.30 Dr. Sorin Ungureanu 

Tratamentele protetice prin
incrusta]ii: 
conservative, func]ionale,
durabile şi estetice

Workshop-uri pentru medici denti[ti -
12 iunie 2010
10.00-12.00 Workshop 1 (Sala Alfa)
14.30–16.00 Workshop 2 (Sala Alfa)
16.30-18.30 Workshop 3 (Sala Alfa)
16.30-18.30 Workshop 4 (Sala Atlas)
Workshop 1 cu 
Dr. Sorin Ungureanu
Restaurări clasa a IVa cu Empress Direct
Obiectivul acestui curs practic este să prezinte
participan]ilor o tehnică de stratificare pentru
cavită]i de clasa a IVa şi să le arate pas cu pas
cum se folosesc masele de Dentină, Incizal şi a
maselor translucide ( Opal şi Transparent) în
favoarea lor. Se vor utiliza şi tehnici de individu-
alizare cu pigmen]i (Tetric Color).
Nr. Locuri: 10
Taxă curs practic: 50 EUR
Workshop 2 cu 
Dr. Dan Herschbach
Acest curs practic se doreşte a fi flexibil. 
Participan]ii pot alege ce piesă protetică doresc
să scaneze şi să realizeze digital (coroană solo
frontală sau laterală, fa]etă, 
incrusta]ie). Maşina CAD/CAM va executa
piesa comandată. Discu]iile sunt deschise, 
întrebările dumneavostră vor primi răspunsuri
venite din experien]a clinică a lectorului.
Nr. Locuri: 10
Taxă curs practic: 50 EUR
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11 iunie 2010

12.30-13.30 Înregistrarea participan]ilor
13.30-13.45 Deschidere
13.45-15.45 Împreună cu medicii dentişti (Sala Atlas) 

MTD August Bruguera 
Stomatologie invazivă sau
Minim invazivă şi implantele: 
cheia este diagnosticul.

15.45 – 16.00 Pauză schimbare sală (Sala Hera)
16.00 – 17.30 August Bruguera

Construirea ra]ională a unui molar
Demonstra]ie Live (Partea I)

17.30 – 18.00 Pauză de cafea
18.00 – 19.30 August Bruguera

Construirea ra]ională a unui molar
Demonstra]ie Live (Partea a IIa)

19.30 – 20.00 Q&A

21.00 - 1.00 Cina şi Petrecerea Blue Block

12 iunie 2010

10.00 – 11.45 Robert Zubak
Doar e.max. Succes prin Cunoaştere.

11.30 – 14.00 Demonstra]ie Live Robert Zubak
Un incisiv central în stil Robert Zubak

14.30 – 15.30 Florin Stoboran
Dental Tango: Pasiune şi Via]ă

15.30 – 19.00 Demonstra]ie Live Florin Stoboran
Simbiozis: integrarea artificialului în natural
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MTD August
Bruguera 

August Bruguera îşi rea-
lizează studiile  la
Ramón y Cajal din

Barcelona.  Îşi completează formarea 
lucrând în Germania, Italia, Elve]ia.
Este membru de onoare al ACADEN şi autor al
diverse articole publicate în reviste de speciali-
tate din Spania şi interna]ional. Este lector in-
terna]ional şi conferen]iază în Congrese
Na]ionale şi Interna]ionale peste tot în lume
(Europa, America de Nord şi de Sud, Africa,
Asia şi Australia). 
Autor al căr]ii “Umbre, o lume a culorii” editată
în spaniolă, engleză, germană şi coreană. 

Stomatologie invazivă sau minim 
invazivă şi implantele. 
Cheia este diagnosticul
Dacă trecem în revistă evolu]ia stomatologiei
estetice putem observa schimbările
substan]iale ce s-au petrecut în domeniul
prepara]iilor dentare.

Nu cu mul]i ani în urmă, când trebuia să restau-
răm un dinte frontal, pentru a ob]ine excelen]a
trebuia să începem prin a şlefui cu prag drept
circumferen]ial.
Astăzi, datorită proprietă]ilor pe care ni le oferă
tehnicile de cimentare adezivă, viziunea noas-
tră terapeutică este mult mai conservativă,
astăzi este minim sau non-invazivă.
În această conferin]ă vă voi arăta posibilită]ile
pe care ni le oferă acest tip de restaurări, fez-
abilitatea, fiabilitatea lor şi cum le putem utiliza
în implantologie.

Construirea ra]ională a unui molar
Demonstra]ie Live
În această demonstra]ie live vă voi arăta cum
construiesc eu un molar, care sunt caracteristi-
cile sale morfologice, diferitele arii de culoare,
ce mase de ceramică este mai bine să pune]i în
zona ocluzală şi pe fa]a vestibulară. Cu alte cu-
vinte un molar construit ra]ional.
Medic stomatolog specialist în cadrul unei clin-
ici private din München, clinică specializată pe
estetică dentară şi implantologie. Din 2007 îşi
deschide cabinetul propriu în München în
cadrul clinicii Schwabikum. 

Dr. Dan 
Herschbach

Este fondatorul Cercului
Ştiin]ific CAD-CAM
Schwabikum München
şi membru în urmă-
toarele organiza]ii: Societatea Germană de
Medicină Dentară Estetică, Societatea 
Germană de Stomatologie Sus]inută
Computerizat, Societatea Germană de Implan-
tologie Orală.

Fa]etări minimal invazive şi non-in-
vazive prin metoda CAD/CAM
Caz clinic Live 
Pe pacient real ve]i vedea cum se stabileşte

planul de tratament pre-protetic, design-ul
prepara]iei, garantarea succesului rezultatului
tratamentului prin analiza modelului de caz, 
aspecte estetice, fabricarea fa]etelor prin
frezarea blocului de disilicat de litiu, procedeul
de cimentare adezivă estetică.



Dr. Gary 
Unterbrink
- 1978: "Doctor of Den-
tal Surgery", Universi-
tatea de Stat din Ohio
- până în 1982: Căpitan
în Armata Statelor Unite
Dental Corp, Germania
- până în 1985: Practică Privată, Regensburg,
Germania şi instructor: Anatomie dentară pentru
tehnicieni dentari
- 1986: Clinica de Stat, Feldkirch, Austria
Actual lucrează în clinica privată din Triesen,
Liechtenstein. Lector interna]ional. A scris 16
publica]ii şi numeroase articole publicate în re-
viste de specialitate.

Restaurări indirecte adezive eficiente
Restaurările integral ceramice adezive sunt
acum utilizate şi documentate clinic de peste 20
de ani, dar recomandările privind prepara]ia şi
cimentarea rămân contradictorii. 
În acelaşi timp, mul]i dentişti încă cred că
restaurările integral ceramice necesită reducerea
extinsă a substan]ei dentare, când exact opusul
este adevărat.
În ciuda ratei foarte mari de succes clinic a
fa]etelor, onlay-urilor şi a altor modalită]i restau-
rative de acoperire par]ială, majoritatea 

dentiştilor încă prepară din]ii pentru coroane.
Referitor la acurate]ea adaptării marginale a
restaurărilor indirecte adezive auzim două vari-
ante extreme:
- trebuie să se adapteze perfect, la fel ca şi 

inlay-urile din aur
- adaptarea excelentă nu este necesară

deoarece adeziunea şi cimentul răşinic de ci-
mentare vor compensa imperfec]iunile de
adaptare.

Aceasta îmi aduce mereu aminte de tautologia
„Afirma]iile absolute sunt întotdeauna greşite”.
Într-adevăr, ambele afirma]ii sunt incorecte!
Prepararea optimă, coordonarea cu laboratorul
de tehnică dentară, diferitele materiale şi
metode de cimentare vor fi discutate.

Ocluzia şi parafunc]iile. Scurt ghid clinic
şi demonstra]ie Live
Ştiin]ific, ocluzia nu cauzează parafunc]ii. Con-
tactele de balans în timpul mişcărilor
mediotruzive mandibulare şi devia]iile în timpul
deschiderii arată o corela]ie cu simptomomele 
ATM, dar conceptul interferen]elor ocluzale ca şi
factor cauzal rămâne nedovedit. Oricum, dacă
pacien]ii noştrii sunt bruxomani, ocluzia va deter-
mina ce simptome va avea pacientul.

Provocarea clinicianului dentist este
aceea de a recunoaste corelatiile 
dintre semne şi simptome.
- Simptomele de parafunc]ie pot fi destul de di-

verse şi includ: durere în ATM, cefalee cronică,
durere în regiunea cervicală şi în umeri, din]i
sensibili, durere în musculatura masticatorie şi
chiar modificări ale somnului.

- Semnele parafunc]iei sunt de asemenea vari-
abile şi includ limitări ale mişcărilor mandibu-
lare, cracmente sau zgomote articulare, leziuni
cervicale 
non-carioase şi mobilitate dentară.

Când în]elegem acest concept, ocluzia dentară
devine simplă.

Dr. Svante 
Twetman
Dr. Svante Twetman este
Profesor de Cariologie al
Universită]ii din Copenhaga,
Danemarca. 
A absolvit Facultatea de
Stomatologie în 1974 şi
de]ine titlul de Prof. Univ. de
la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia. 
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A făcut la acelaşi Institut şi reziden]iatul şi a
ob]inut licen]a de Medic Specialist în 
Stomatologie Pediatrică.
Interesul cercetării sale sunt fluorurile şi impli-
carea microbiană în ecologia orală şi prevenirea
cariei în copilărie cu focus pe studiile clinice. 
Dr. Twetman este autor şi co-autor al nu-
meroase căr]i şi peste 120 de articole ştiin]ifice.
Este membru al Consiliului Suedez de Testare a
Tehnologiei Sănătă]ii în domeniul Îngrijirii
Sănătă]ii lucrând cu date sistematizate şi
ghiduri clinice bazate pe eviden]e.

Prevenirea cariei – terapie cauzală sau
doar amânarea bolii?
Ghiduri clinice moderne.
Caria dentară este una dintre cele mai răspân-
dite infec]ii ce afectează popula]ia umană. Pro-
cesul formării leziunii carioase este explicat
recent prin ipoteza plăcii ecologice. 
}elul suprem în prevenirea apari]iei cariei
dentare şi controlul cariei este acela al stabilirii
unei balan]e ecologice (homeostazii) între fac-
torii patogeni şi cei protectori.
De aceea, la indivizii cu risc ridicat de apari]ie a
cariei dentare, provocare constă în a scade fac-
torii patogeni şi a creşte factorii protectori. 

Dar cum se poate ob]ine asta?
Conferin]a va pune în discu]ie ghiduri clinice
moderne concentrate pe copii şi pe adul]ii tineri. 

Dr. Sorin 
Ungureanu
Dr. Sorin Ungureanu
este absolvent al
Facultă]ii de Medicină
şi Farmacie din cadrul 
Universită]ii Oradea , 
Specializarea Medicină Dentară, Preparator 
universitar la Facultatea de Medicină şi Farma-
cie din cadrul Universită]ii Oradea  Spe-
cializarea Medicină Dentară, catedra Protetică
Dentară, Doctorand al Facultatii de Medicina si
Farmacie Oradea, cu  Competen]ă în Implan-
tologie Orală , Bucureşti şi în Radio-Diagnostic
Maxilo-Facial, Bucureşti. Practică stomatologia
în clinica proprie.

Tratamentele protetice prin incrusta]ii:
conservative, func]ionale, durabile şi
estetice
Se prezintă ca o alternativă la metodele de re-
constituire directe realizate cu ajutorul diferitelor

materiale de obtura]ie, precum şi la cele indi-
recte realizate cu ajutorul coroanelor de
acoperire în cazul cărora sacrificiul de ]esuturi
dure este mai însemnat.
Sacrificiul de substan]ă dură redusă în
prepararea incrusta]iilor, lipsa contrac]iei piesei
protetice , proprietă]ile mecanice şi estetice ale
ceramicii asigură deopotrivă refacerea cu suc-
ces din punct de vedere func]ional şi estetic a
structurilor coronare. De asemenea, ob]inerea
unui rezultat durabil este facilă datorită posibi -
lită]ii refacerii corecte a punctelor de contact cu
din]ii alătura]i, realizării unei închideri marginale
eficiente şi a refacerii îndeaproape a morfologiei
coronare.
Conferin]a va arăta posibilită]ile clinice oferite

de acest tip de tratament protetic.

Robert Zubak 
Termină Şcoala de
Tehnică Dentară în 1991.
Lucrează 2 ani într-un
laborator de stat şi apoi
îşi deschide propriul 
laborator unde lucrează
10 ani. În acest timp s-a concentrat pe a-şi 
îmbunătă]i abilită]ile în ceramici participând la



multe cursuri de ceramică de nivel ridicat. Din
2002 până în 2004 a lucrat la un laborator în
USA şi a  colaborat cu companii dentare ca şi
Captek şi Ivoclar Vivadent. A publicat numeroase
articole în publica]ii na]ionale şi interna]ionale. În
timpul liber este preocupat de fotografie dentară
şi artă grafică. Lucrează la prima lui carte în care
va împărtăşi experien]a lui despre materiale
dentare şi în special în ceramici. 

Doar e.max. Succes prin Cunoaştere.
În acest moment avem la dispozi]ie o multitu-
dine de materiale dintre care să alegem. Cu sigu-
ran]ă trendul este acela de a folosi mase
ceramice rapide, indiferent că este vorba despre
ceramici de acoperire a metalului sau despre ce-
ramici integrale.
Şi în lumea ceramicilor integrale găsim mai
multe op]iuni. De unde ştim ce alegem?
Chiar în]elegem ce trebuie şi putem să facem?
Răspunsurile se găsesc numai în cunoaşterea şi
în]elegerea intimă a materialelor. Deci, haide]i
să vorbim pu]in despre asta…

Un incisiv central în stil Robert Zubak
Demonstra]ie live
Cuvinte cheie: un concept spectaculos-realizabil
despre formă, culoare, transluciditate în zona
frontală.

Florin Stoboran 

Face primul curs de 
specializare în 
metalo-ceramică la Bu-
dapesta în 1996 şi îşi
deschide propriul laborator specializat cu
predilec]ie pe protetică fixă estetică şi implan-
tologie. Devine conştient de importan]a sim-
biozei dintre medicul dentist şi tehnicianul
dentar. Ca urmare, motto-ul laboratorului său
este „Together we make a better tooth”
A lucrat ca şi tehnician demonstrator în cadrul
Facultă]ii de Medicină şi Farmacie Oradea. În
2001 îşi face Masteratul în Ungaria. În vederea 
atingerii dezideratului propriu de 
estetică dentară se specializează în ceramici 
integrale şi introduce sistemului în laboratorul
propriu.
În toată această perioadă face cursuri
interna]ionale de specializare în 
morfologie şi estetică dentară în 
Ungaria, Austria, Germania, Fran]a, Liechten-
stein, Spania.
}ine prelegeri şi cursuri practice la Evenimente
de marcă na]ionale şi interna]ionale.

Dental Tango: Pasiune şi Via]ă
În tehnica dentară, ca şi în via]ă, există un punct
de la care porneşti şi un punct la care vrei să
ajungi. Nu este important ce start ai, ci important
este să faci paşi bine defini]i, exac]i, să existe 
pasiune şi imagina]ie pentru ceea ce faci şi, în 
ultimul rând -ca în via]ă - tot ce ai început să
aibă un rezultat pozitiv.
Sistemul e.max ne oferă tot suportul tehnic şi
imaginativ - chiar dacă nu am avut un start fulmi-
nant datorită pregătirii noastre ini]iale – şi ne 
permite ca prin mişcări simple dar pasionale, cu
minim de efort, să ob]inem un rezultat final de 
invidiat.
Acesta este un tango: Tango Dentar.
Vă invit să-l exersăm împreună!

Simbiozis – Demonstraţie Live
Cum integrăm artificialul în natural pentru a
obţine aspectul de natural mult râvnit? 
Voi lucra doi incisivi centrali, pe un model de caz
clinic real. 
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