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Incrusta]iile integral ceramice:
De la Prepara]ie la Cimentare Adezivă
Curs teoretic şi Demonstra]ie practică pentru Medici Dentişti.

Lector: Dr Dan Pătroi

10.00 – 12.00 Partea teoretică de curs cuprinzând:
- prezentare de cazuri clinice
- stabilirea indica]iei şi planului de tratament
- pregătirea substratului dentar pentru incrusta]ia integral ceramică
- explicarea frezelor specializate şi cum se aleg acestea
- amprentarea în doi timpi cu silicon de adi]ie
- cimentarea definitivă a pieselor protetice utilizând ciment răşinic

12.00 - 12.30 Pauză de cafea

12.30 – 16.00 Partea practică. Se desfăşoară pe fantom

Incrusta]iile integral ceramice
Curs teoretic şi Demonstra]ie practică pentru Tehnicieni Dentari. 

Demonstrator: TD Xaver Hilbe

10.00 – 12.00 Partea teoretică de curs cuprinzând:
- alegerea materialului func]ie de indica]ie
- no]iuni de culoare
- cazuri clinice
- Bonus: IPS e.max Press Multi

12.00 - 12.30 Pauză de cafea

12.30 – 16.00 Demonstra]ia Live se adresează tehnicienilor

Nr locuri limitat: 30 participan]i / Loca]ie

Loca]iile şi datele cursurilor pentru Medici Dentişti şi Tehnicieni Dentari:

Bucureşti 10 Mai 2011 – contact şi înscriere 0720 900 385
Braşov 12 Mai 2011 - contact şi înscriere 0731 732 959
Cluj-Napoca 14 Mai 2011 - contact şi înscriere 0731 732 962

Invita]ie la Curs Practic
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