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Sala Mare - clinical

Sala Mare

27 Noiembrie 2009

12:30 – 13:30 Înregistrarea participanţilor

13:30 – 13:45  Deschiderea: Dr. Hrvoje Pezo,

Dr. Nagy Katalin 

Preşedinte: Dr Paul Gerloczy

şi Dl Gernot Schuller

13:45 – 14:45  Dr. Ulf Krueger-Janson: Estetică

pe implante

14:45 – 15:45  Dr. Garry Unterbrink & Viekoslav Budimir: 

Inovaţia în estetică: viziune şi rezultate 

prin colaborarea armonizată a echipei 

medic dentist - tehnician dentar

15:45 – 16:15 Pauză 

16:15 – 17:15  Dr. Wolfgang Boer: Concurenţa dintre

restaurările directe şi cele indirecte

17:15 – 18:15  Dr. Garry Unterbrink: În jungla

sistemelor adezive

18:15 – 19:15 Blue James Bond pe scenă

19:15 – 19:45  Discuţii: întrebări şi răspunsuri

20:00 – 00:00 Cina Blue Block

28 Noiembrie 2009

09:00 – 09:45  Dr. Domonkos Horváth:

Câmpul de digă state of the art?

09:45 – 11:15  Dr. Ulf Krueger-Janson & Viekoslav Budimir 

LIVE pe scenă - o coroană solo estetică

11:15 – 11:45 Pauză

11:45 – 13:15  Dr. Wolfgang Boer:

LIVE pe scenă - IPS Empress Direct teh-

nici de restaurare directă

13:15 – 13:45 Discuţii şi închidere

13:45 Prânz: Finger Food



28 Noiembrie 2009

09:00 – 09:45  Christoph Zobler:

Press, Press-On sau

CAD/CAM: care sunt

compromisurile, care

este starea actuală?

(partea I)

09:45 – 11:15  Împreună cu medicii dentişti

Dr. Ulf Krueger Janson

& Vjekoslav Budimir:

LIVE pe scenă - o coroană

solo estetică

11:15 – 11:45 Pauză

11:45 – 13:15  Christoph Zobler:

Press, Press-On sau CAD/CAM: care sunt

compromisurile, care este starea actuală?

(partea a IIa)

13:15 – 13:45 Discuţii şi închidere

13:45 Prânz: Finger Food

e Sala Mică

Sala Mică - technical

27 Noiembrie 2009

12:30 – 13:30 Înregistrarea participanţilor

13:30 – 13:45 Deschidere 

13:45 – 15:45 Robert Zubak: Frumuseţea iluziei

15:45 – 16:15 Pauză 

16:15 – 18:15  Vjekoslav Budimir:

maşinile CAD/CAM si posibilităţile lor

18:15 – 19:45  Robert Zubak:

Echilibrul dintre ceramica integrală

şi dinţii naturali

20:00 – 00:00 Cina Blue Block



Medic Dentist, lu-

crează cu succes 

în clinica sa având 

focus pe terapiile 

interdisciplinare. 

Subiectele sale 

speciale sunt pro-

tetica pe implante 

şi restaurările integral ceramice pentru toate 

indicaţiile (inlay-uri, coroane parţiale, faţete), 

concentrându-se cu prepoderenţă pe esteti-

că. Recent a fost implicat în dezvoltarea unei 

proceduri inovatoare de a lega “ o metodo-

logie multimedia computerizată cu concep-

tul de tratament protetic şi conservativ spre 

a le adapta şi integra în practica stomatolo-

gică cotidiană”.

Este membru certificat al European Society 

of Esthetic Dentistry, membru al “Neue Grup-

pe” şi alte asociaţii de experţi. Este autor a nu-

meroase publicaţii internaţionale ce se con-

centrează pe procedurile conceptuale privi-

tor la restaurările integral ceramice şi posibi-

lităţi inovative referitor la compozite. A stu-

diat la Frankfurt şi lucrează în cabinetul său 

privat din 1991.

Restaurări pe suport 
dentar natural şi pe bonturi 
implantare.

Unde sunt diferenţele?
De ce trebuie ţinut cont?
Ce proceduri trebuiesc utilizate?

Parametrii protetici ce trebuiesc îndepliniţi 
vor fi descrişi şi explicaţi în detaliu în timpul 
prezentării. Va fi prezentat un concept ino-
vator profesioniştilor ce doresc să obţină un 
rezultat atrăgător cu minimum de efort ba-
zat pe criteriul “mai bine”, “mai repede”, “mai 
uşor”. Vor fi arătate mai multe trucuri şi pon-
turi din practica de zi cu zi.
În domeniul restaurărilor pe bonturi denta-
re naturale vor fi dezvăluite principiile şlefu-
irii cu prag, materialele şi instrumentarul ne-
cesar pentru a restaura dinţi naturali prin fa-
ţete, inlay-uri şi coroane parţiale din cerami-
că integrală. Utilizând tehnici simple şi efici-
ente de preparare, practic orice caz poate fi 
rezolvat cu succes. Discuţia se va concen-
tra pe aspecte diverse. Optimizarea rezulta-
telor tratamentului îmbunătăţesc reputaţia 
oricărui cabinet dentar. Competenţa aduce 
succesul.

Dinţii frumoşi şi sănătoşi fac oamenii să pa-

ră mai atractivi şi mai plăcuţi.

În domeniul restaurărilor pe bonturi implan-

tare, ne vom concentra în plus atenţia pe ce-

rinţele ce se impun la nivelul design-ului re-

constituirii, cu un plus de accent pe “estetica 

roz”, pe selectarea tipului cel mai indicat de 

implant şi desigur de bont, precum şi asupra 

tehnicii de cimentare utilizate.

Subiectele atinse:

Planul de tratament pre-protetic/pre-chirur-

gical, fabricarea Mock-up-ului, design-ul pre-

paraţiei, garantarea succesului rezultatului 

tratamentului prin analiza modelului de caz, 

aspecte estetice, procedee diverse de cimen-

tare în funcţie de sistemele utilizate.

Dr. Ulf Krueger Janson



-  1975: “Bachelor of science: Biology” şi 1978: 

“Doctor of Dental Surgery”, Universitatea 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

-  1987-1989: Practică Privată, Schaan, Liech-

tenstein

-  1987-1989: consultant tehnic pentru Ivo-

clar Vivadent

-  1988-1989: Şef Departament Product Ma-

nagement, Vivadent

-  1990 - 1996: Directorul Laboratorului de 

Cercetare Clinică şi In Vitro, Ivoclar Viva-

dent

-  1997-2000: PFS: Scientific Communicati-

on

-  2000-2001: Director PFS, Ivoclar Vivadent

Actual lucrează în clinica privată din Trieses, 

Liechtenstein. Lector internaţional. A scris 16 

publicaţii şi numeroase articole.

În jungla sistemelor adezive

Există atât de multă informaţie referitor la 

sistemele adezive, încât poţi “dovedi” aproa-

pe orice. De exemplu într-un studiu cu 8 sis-

teme adezive auto-gravante, i-Bond a fost 

singurul produs care a fost echivalentul siste-

mului cu gravaj acid separat în smalţ. (Owens 

BM, Oper Dent 2006;23:60-7). Totuşi, i-Bond a 

obţinut rezultate foarte slabe în nenumăra-

te alte studii, incluzând studiile clinice. Pro-

ducătorii contribuie la confuzie prin introdu-

cerea constantă de produse “noi”.

Dentiştii  sunt cu 

precădere vulnera-

bili la argumentul 

simplităţii, chiar şi 

atunci când rezulta-

tul este un compro-

mis dpdv al calităţii.

Dr. Gary Unterbrink



A terminat şcoa-

la de tehnică den-

tară în 1995. Ca şi 

student a demon-

strat un talent ex-

cepţional, iar la ab-

solvirea examenu-

lui de stat a obţi-

nut locul unu. Din 1995 a început să lucreze 

cu ceramici, iar din 2001 se ocupă de cerami-

că integrală şi tehnologie de presare. De ase-

menea, se ocupă de tehnologie CAD/CAM. 

Din 2005 este trainer oficial al Ivoclar Viva-

dent pentru tehnicieni dentari.

Inovaţia în estetică - viziune 

şi rezultate prin colaborarea 

armonizată a echipei medic 

dentist - tehnician dentar

Provocarea în stomatologia restaurativă cos-

metică utilizând ceramică presată este ace-

ea că pacientul şi medicul au aşteptări es-

tetice ridicate. Sistemele CAD/CAM permit 

confecţionarea de coroane, faţete sau inlay-

uri la gata în numai 1 oră. Comunicarea din-

tre tehnicianul dentar şi medicul dentist, pre-

cum şi înţelegerea şi cunoştinţele asupra ce-

ramicii integrale în faza de creaţie, sunt cru-

ciale pentru garanţia succesului.

Prezentarea va cuprinde toate fazele  de la 

preparaţie, machete până la lucrarea defini-

tivă din ceramică integrală.

Vjekoslav Budimir



Născut în Gel-

senkirchen (Ger-

m a n i a )  î n  3 0 

May 1959. Studi-

ază la Universi-

tăţile Montpelli-

er (Franţa), Frank-

furt pe Main (Ger-

mania) şi în 1991 absolvă la Bonn (Germa-

nia). Înainte de a deveni asistent universitar 

la Departamentul de Protetică al Universită-

ţii din Bonn din 1992 până în 1994, a profe-

sat într-un cabinet privat în Hilden (Germa-

nia). Din 1994 Boer are propriul cabinet pri-

vat în Euskirchen (Germania).

Din 2000 este secretarul general al Comite-

tului Director al DGAZ (Federaţia Germană-

de Estetică Dentară asociată la EAED), mem-

bru a numeroase federaţii dentare, membru 

al Board-ului Editorial al European Journal of 

Esthetic Dentistry).

Boer a publicat peste 50 de lucrări în dome-

niul stomatologiei estetice, concentrându-se 

pe restaurările directe, restaurările din cera-

mică integrală şi tratamente de albire. A sus-

ţinut peste 200 de prelegeri în Germania şi 

în multe alte ţări.

Concurenţa dintre restaurările 

directe şi cele indirecte

Graniţa dintre indicaţiile restaurărilor direc-

te din compozit şi cea a restaurărilor integral 

ceramice devine din ce în ce mai nesigură 

datorită progreselor înregistrate în domeniul 

adeziunii prin sisteme de bonding.

Consecutiv, decizia asupra tipului de trata-

ment utilizat este de obicei dependentă de 

preferinţele şi aptitudinile clinicianului, bu-

getul pacientului şi considerente economi-

ce mai mult decât altceva. Când sunt insera-

te cu grija necesară, restaurările directe au o 

durată de viaţă ce depăşeşte cu mult 10 ani, 

a.î. durabilitatea nu mai este un criteriu de 

decizie. Sunt restaurările indirecte mai bu-

ne dpdv estetic decât cele directe? Cu sigu-

ranţă nu dacă clinicianul are cunoştinţele ne-

cesare spre a pune în valoare toate posibi-

lităţile estetice oferite de compozite. Totuşi, 

există o contraindicaţie clară de utilizare a 

compozitelor:prezenţa disfuncţiilor mandi-

bulo-craniene. În ciuda progreselor tehnolo-

gice mari făcute, producătorii de răşini com-

pozite nu au reuşit încă să dezvolte un com-

pozit care să poată rezista forţelor ocluzale 

la care supun re-

staurările directe 

pacienţii cu bru-

xism.

Cu toate acestea 

este un avantaj 

pentru orice clinician de 

astăzi să aibă la dispozi-

ţie o panoplie de opţi-

uni de tratament.

Ce este posibil astăzi şi 

ce materiale sunt indicate în si-

tuaţii clinice variate se va dis-

cuta în această prezentare.

Dr. Wolfgang Boer



Reinhard Goerge

A absolvit Admi-

nistrarea Afaceri-

lor cu specializare 

pe Marketing, are 

experienţă în den-

tare din 1993. Ini-

ţial a lucra pentru 

Komet (Gebr. Bras-

sler, Lemgo / Germania). Din 2002 lucrează 

pentru Ivoclar Vivadent (Liechtenstein). Este 

Product Manager pe echipamente, speciali-

zat pe lămpi de fotopolimerizare.

James Bond Blue pe scenă

Ştiaţi că lămpile de fotopolimerizare cu 

LED de astăzi nu polimerizează toate mate-

rialele, se sting când sunt operate continuu 

sau nu mai pot fi utilizate când rămân brusc 

fără baterie? V-aţi gândit că este o chestiu-

ne de timp până când datorită acestor lămpi 

trebuie să întrerupeţi tratamentul unui pa-

cient? Ştiaţi că astăzi există o soluţie pentru 

toate aceste probleme?

Ştiţi ce poate influenţa calitatea polimeriză-

rii? Este doar intensitatea luminii sau sunt şi 

alţi parametrii care pot fi importanţi? Sunteţi 

siguri că lampa dumneavoastră de fotopo-

limerizare este bună? Câţi dintre dumnea-

voastră se înşală?

Toate aceste aspecte vor fi abordate.



Dr. Domonkos Horváth

-  1975 absolvă ca 

inginer chimist

-  1975-1981 - stu-

diază stomatolo-

gia la Universita-

tea din Freiburg, 

unde şi absolvă 

sub îndrumarea 

Prof. Riede

-  1981-1984 - îşi continuă educaţia univer-

sitară la Akademie fur Zahnarztliche Fort-

bildung în Karlsruhe sub conducerea Prof. 

Heners

-  din 1985 lucrează în cabinetul privat. Con-

tinuă să aprofundeze dentistica prin edu-

caţie.

-  Specializat în CEREC şi membru al SGCZ 

Elveţia

-  focusul cabinetului: implantologie, mem-

bru al DGI

Timp de 10 ani a fost activ în cercetare şi 

dezvoltare şi este proprietarul a numeroa-

se patente.

În colaborare cu Ivoclar Vivadent a dezvoltat 

două produse (OptraGate şi OptraDam) care 

au fost lansate în întreaga lume.

Împreună cu Ivoclar Vivadent şi SFS este 

câştigătorul premiilor internaţionale “Medi-

cal Design Excellence Award Gold 2005” şi 

“The Dental Advisor`s 5 stars and Editor`s 

Choice 2005”.

Câmpul de digă state of the art?

O abordare complet nouă a controlului umi-

dităţii s-a produs de când câmpul de digă a 

fost inventat în urmă cu 150 de ani de către 

Prof. Sanford C. Barnum. Noul câmp de di-

gă inovativ, uşor-de-utilizat, dă profesioniş-

tilor dentari posibilitatea de a oferi un trata-

ment de înaltă calitate în condiţii simplifi-

cate de ergonomie. Noul design este blând 

cu ţesuturile orale şi în majoritatea cazurilor 

nu necesită fixare cu ajutorul clemelor den-

tare ce pot avea un efect traumatogen. Du-

pă o scurtă introducere va urma un exerci-

ţiu practic în decursul căruia un OptraGate şi 

un OptraDam vor fi inserate. O atenţie parti-

culară va fi acordată trecerii câmpului de di-

gă prin punctele de contact interproximale, 

care de obicei reprezintă cea mai mare pie-

dică în inserarea câmpului de digă.

Vor fi arătate trei 

tehnici diferite de 

inserare ce iau în 

considerare ana-

tomia  d inţ i lo r 

frontali, premolari-

lor şi molarilor, ce vor fa-

ce izolarea cu câmp de 

digă un subiect atractiv 

şi din punct de vedere 

al timpului.



Robert Zubak

Termină Şcoala de 
Tehnică Dentară 
în 1991. Lucrează 
2 ani într-un labo-
rator de stat şi apoi 
îşi deschis propriul 
laborator unde a 
lucrat 10 ani. În 

acest timp s-a concentrat pe a-şi îmbunătă-
ţi abilităţile 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 Cap-
tek şi Ivoclar Vivadent. Apublicat numeroase 
articole în publicaţii domestice şi internaţi-
onale. În timpul liber este preocupat de artă 
grafică. Acum lucrează ca şi consultant tech-
nic pentru Ivoclar Vivadent.

Frumuseţea iluziei

Chiar dacă vrem, încă nu ne putem imagi-
na lucrul în laborator fără metalo-ceramică. 
Metal versus ceramică integrală, indicaţii şi 
integrare estetică în mediul oral. Care sunt 
cele mai importante aspecte ale esteticii în 
metalo-ceramică? Cât de important este jo-
cul dintre transparenţă şi opacitate într-o re-

staurare? Este culoarea cel mei important as-
pect pentru succesul estetic, sau putem spu-
ne că forma şi textura sunt cheia pentru o re-
staurare “invizibilă, asemănătoare naturalu-
lui”? Prezentarea va acoperi toate aceste su-
biecte menţionate, precum şi motivele pen-
tru care lucrăm aşa cum o vom face. Dacă nu 
înţelegem complet subiectul, succesul lucră-
rilor noastre este o chestiune de noroc, care 
ar trebui să apară la momentul potrivit.

Echilibrul dintre ceramica
integrală şi dinţii naturali

... inspiraţie, motivaţie şi realizare - trei feno-
mene care merg împreună, mână în mână. 
Fiecare dintre aceste fenomene este o enti-
tate, însă dacă încercăm să le separăm, nu 
vor fi la fel de eficiente ca atunci când le co-
nectăm. Uneori, este greu să găseşti al trei-
lea fenomen, chiar dacă le-am pregătit de-
ja pe primele două. Însă, dacă decidem cu 
onestitate să atingem inspiraţia şi motivaţia, 
suntem la un pas de o realizare de succes. La 
ce ne-ar folosi inspiraţia şi motivaţia dacă nu 
le-am materializa? Probabil ar cădea în uitare 
sau ne-ar rămâne în minte. Acelaşi lucru se 
întâmplă şi atunci când ţinem totul pentru 

noi şi nu împărtăşim nimic altora. Fără moti-

vaţie întregul proiect este ameninţat de lip-

sa de finalizare. De asemenea, fără inspiraţie 

rezultatul final ar fi departe de excepţional, 

plictisitor. Pentru a găsi inspiraţia nu ar tre-

bui să căutăm prea departe: de exemplu în 

zona dinţilor. Mulţi dintre noi o putem spu-

ne: suferim de deformare profesională, care 

se manifestă prin faptul că fixăm zâmbetul 

şi bineînţeles şi dinţii celui din faţa noastră. 

Dacă reuşim să surprindem un detaliu cât de 

mic, cum ar fi o curbură plăcută, sau o nu-

anţă coloristică mai expresivă, o rotaţie stan-

dard, o textură de suprafaţă mai exprimată şi 

dacă adăugăm un strop de motivaţie şi pu-

nere în practică, suntem pe calea cea bună, 

a progresului, crescând pas cu pas abilităţile 

şi posibilităţile noastre.



Christoph Zobler

1964 - născut în In-

nsbruck, Tirol, Aus-

tria

1973-1977 - Gim-

naziul Umanist

1978-1982 - lucrea-

ză în laboratorul 

Klaus Senoner, iar 

în 1982 ia examenul de intrare în profesie

1984-2004- lucrează ca tehnician la Clinica 

Şcolii de Stomatologie Orală şi Maxilofacia-

lă din Innsbruck şi în acelaşi timp, între 2000-

2004 ţine prelegeri la aceeaşi clinică. În 2004 

îşi deschide propriul laborator INN-KERAMIK 

în Innsbruck. Specializări: ceramică integra-

lă, reabilitare funcţională, testarea materia-

lelor dentare pentru Ivoclar Vivadent şi cur-

suri de modelaj în ceară. A scris numeroase 

articole ştiinţifice publicate în literatura do-

mestică şi internaţională.

Suprastructuri pe implanturi 

eficientizate şi funcţionalizate 

pe baza tehnicii press-on: pe 

metal / pe oxid de zirconiu

Dezvoltarea rapidă a ceramicilor rapide şi efi-

ciente, precum şi a tehnologiei CAD/CAM 

necesită o analiză critică a aplicării lor şi a 

interacţiunii lor asupra dentiţiei restante şi a 

sistemului stomatognat. Oameni de ştiinţă 

şi profesori au examinat şi au făcut evidente 

legile mecanice funcţionale ce au fost veri-

ficate de-alungul timpului, legi care ne stau 

la dispoziţie ca şi cunoştinţe de bază şi in-

strument de lucru.

Orice tratament protetic ar trebui să se baze-

ze pe o analiză funcţională profundă şi trebu-

ie văzut în legătură cu întregul sistem stoma-

tognat. Tendinţele către disfuncţii ocluzale 

trebuiesc diagnosticate şi eliminate în avans 

cât de bine se poate. Sub nici o formă o lu-

crare protetică nu are voie să favorizeze sau 

să cauzeze o problemă funcţională.

Industria dentară a susţinut timp de ani de 

zile experţii în ştiinţa materialelor spre a dez-

volta ceramici dentare stabile. Atât dentis-

tul cât şi tehnicianul dentar protetician tre-

buie să fie infor-

maţi şi responsa-

bili când utilizea-

ză aceste materi-

ale dentare noi în 

orice sistem mas-

ticator individual.

După diagnosticare 

şi munca de prepara-

re, dentistul trebuie să 

furnizeze tehnicianului 

dentar toate datele importan-

te care să-i permită acestuia să 

confecţioneze corect lucrarea 

protetică, care ulterior va ajuta 

la bunăstarea pacientului. Pen-

tru prima oară tehnica de presare pe metal / 

zirconiu a făcut posibil transferul unui design 

corect realizat dpdv gnatologic din ceară în 

ceramică fără contracţii de sinterizare. Crea-

tivul tehnician dentar este confruntat cu un 

material nou cu un potenţial fantastic fără 

de care în viitorul apropiat îi va fi imposibil să 

conceapă munca zilnică în laborator.



Certificatele de participare la Seminar sunt creditate EMC

Prezentările vor fi traduse simultan. 

Taxa de înscriere:

Până la data de 30.09.2009 - 90 EUR

Până la data de 30.10.2009 - 115 EUR

La Biroul de Înregistrări: 125 EUR plata numerar

“Competence in Esthetics”

27-28 noiembrie 2009

Budapesta, Ungaria

Europa Hotels & Congress Center,

1021 Budapesta, Palos utca 2


