
PENTRU MEDICI DENTIȘTI  I  PENTRU TEHNICIENI DENTARI

Al 5 lEA SEMINAR INTERNAŢIoNAl DE ESTETICă DENTARă CoNTEMPoRANă

ÎNSCRIEŢI-Vă 

ACUM!

Formularul electronic de înregistrare se gasește pe:
www.dentdistribution.ro
www.dentaltarget.ro

MARAToN DE ESTETICă DENTARă MoDERNă

21. – 22.06.2013 PoIANA BRAȘoV
ANAHoTElS, HoTEl SPoRT****

După data de 10 Mai 2013: 1350 RON / persoană

TAXA DE PARTICIPARE INCLUDE:
1.  O noapte de cazare cu mic dejun inclus (21 – 22 iunie 2013)
2.  Programul complet de cursuri
3.  Pauzele de masă și de cafea
4.  Petrecerea din 21 – 22 iunie 2013 Sala Ana Ball Room și Terasă
5.  Parcare gratuită
6.  Internet wireless gratuit disponibil în zone publice
7.  Acces la SPA*: saună, piscină, Jacuzzi, fitness, hot tub, salon relaxare
     *pentru clienții cazați la Hotel AnaSportul 4****

Înscrierea se face prin achitarea taxei de participare în RON în contul:
RO28BREL0002000674910100 Cont în RON deschis la LIBRA BANK, Sucursala: LIBRA BANK MOSILOR,  
beneficiar S.C DENT DISTRIBUTION SRL , CUI: RO 29777715, cu menţionarea obligatorie a numelui participantului.

TAXA DE PARTICIPARE ÎNSOȚITORI:
360 RON / persoană însoțitoare / Hotel 3***
380 RON / persoană însoțitoare / Hotel 4****

Tip Cazare
3*** single

Hotel 
Poiana

4**** single

Hotel 
Sportul

3*** dublă

Hotel 
Poiana

4 **** dublă

Hotel 
Sportul

Tarif /persoană 800 RON 900 RON 750 RON 800 RON

TAXA DE PARTICIPARE:

Tarife valabile până pe data de 10 Mai 2013:     

[Invitație Personală]
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Partener



Program 21 iunie 2013:

Sala Ana Ballroom

09.45 – 10.45  Înregistrarea Participanților

10.45 – 11.00  Admiterea în Sală

11.00 – 13.00  Strategii de tratament bazate pe discernământ în situații clinice provocatoare în zona estetică,  
  Prof. Dr. Nitzan Bichacho, Israel
 Cuvinte-cheie: reabilitare estetică, dentiție compromisă funcțional și estetic, abordare chirurgicală și interdisciplinară, proceduri 
minim invazive, conservarea țesutului dur și mai ales a anatomiei  țesutului gingival, minimizarea recesiunii gingivale, protocoale riguroase 
de tratament, analiza și discutarea parametrilor principali de succes.

13.00 – 14.00  Pauză pentru Deconectare și Reconectare: Finger Food.

14.00 – 15.30  Protetică pe implante și ceramica integrală,  
  TD Dominic Vinci, Elveția
 Cuvinte-cheie: reabilitare estetică pe implante în zona frontală și laterală, modelare diagnostică, mock-up, bonturi hibride,  
implante bone-level.

15.30 -16.30  Noi indicații în Estetica Dentară: închiderea diastemelor utilizând tehnici minim invazive,  
  dr Eduardo Mahn, DDS, DMD, PhD, Chile
 Cuvinte-cheie: diasteme, tehnici minim invazive, predictibile, ghid în alegerea materialelor de elecție, instrumente noi de  
diagnostic digital, tehnici noi prep-less cu materiale compozite și cu ceramici, tehnici de stratificare, proceduri pas cu pas.

16.30 - 17.00  Pauză [„Mirosul de cafea îmi trezește nările.” ]

17.00 – 18.30  Conceperea unui zâmbet adaptat nevoilor funcționale și emoționale ale pacientului,  
  TD Michele Temperani, Italia
 Cuvinte-cheie: funcționalitate și estetică pe zona frontală și laterală, gingia protetică în restaurările pe implante.

21.00   Party time [muzică live, bucate alese și un val de băuturi]

Program 22 iunie 2013:

Sala Ana Ballroom

11.00 – 12.00  Bio-Emulation: Copierea Biomimetică a naturii utilizând o abordare histo-anatomică, 
  Dr Panaghiotis Bazos, Grecia
 Cuvinte-cheie:  configurația tridimensională coronală a structurilor dentare naturale, abordarea histo-anatomică, stabilirea 
expresiei cantitative a smalțului / JAD / dentinei, analiza structurală a morfologiei externe și interne a dintelui și a interacțiunilor culorilor, 
protocoale de copiere bio-mimetică a strucutirlor naturale dentare de către medic și tehnician.

12.00 -13.00  Utilizarea di-silicatului de litiu în protetică, 
  Dr Stavros Pelekanos, Grecia
 Cuvinte-cheie: fațete ceramice, coroane integral ceramice, bonturi implantare hibride, metodologie, plan de tratament,  
design-ul preparației, execuția corectă a protocolului de cimentare adezivă.

13.00 -14.00  Pauză pentru Deconectare și Reconectare: Finger Food.

14.00 – 15.30  Restaurările integral ceramice pe bonturi implantare în zona frontală: aspecte clinice, biologice și mecanice 
  Dr Urs Brodbeck, Elveția
 Cuvinte-cheie: implantele în zona estetică, interfața bont-implant și consecințele clinice ale micro mișcărilor, pierderea de os 
cortical, fracturile la nivelul interfeței bont-implant, obținerea profilelor de emergență customizate și standardizate.


