КУРС

ЛИЦЕНЗИОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА QUINTESSENCE ЗА БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

семинар с лекции и практическа демонстрация
за лекари по дентална медицина и зъботехници

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ
ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ С ФАСЕТИ
ДАТА

18/04/2015

болница
Света Екатерина
гр. София
МЯСТО

ПРОГРАМА
9.00 – 9.30 ч.

Регистрация

9.30 – 11.00 ч. Фасети без изпиляване. Протоколи за
работа. Ян Шунеман, Германия
11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза
11.30 – 13.00 ч. Лазерно витрифицирани композитни
фасети, д-р Иван Минчев
13.00 – 14.00 ч. Обяд
14.00 – 16.30 ч. Практическа демонстрация от А до Я –
Ян Шунеман ще демонстрира стъпка по
стъпка изработването на non-prep фасети
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www.infodent.bg

16.30 – 17.00 ч. Кафе пауза
17.00 – 18.00 ч. Продължение на демонстрацията
на Ян Шунеман
18.00 – 18.30 ч. Дискусия и обсъждане на резултати

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:
1. в офиса на фирма инфодент:

София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7

2. с банков превод:
IBAN BG62PRCB92301034418918, BIC PRCBBGSF,
ПроКредит Банк, клон Гео Милев на Инфодент ООД
3. с пощенски запис:
София 1113, ул. Лидице 7-9, ет. 3, ап. 7,
Инфодент ООД, Галя Василева Начева

или на тел.: 02 963 45 43

КУРС

Ян Шунеман
Ян Шунеман завършва зъботехника в Хамбург през 1983 г., а
през 1992 г. е вече магистър по зъботехника. От 1992 г.
той е журналист към списание Quintessenz Zahntechnik, след
което създава частната си практика. Международен
лектор, представил вeликолепни презентации в Германия,
Италия, Унгария, Англия, САЩ, Канада, Русия, Швеция,
Норвегия, Дания и ЮАР. Автор на множество публикации в
списание Quintessenz. През 1988 г. създава център за
следдипломно обучение на зъботехници.

ФАСЕТИ БЕЗ ИЗПИЛЯВАНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТА

д-р Иван Минчев
Д-р Иван Минчев практикува дентална медицина 33 години.
Има частна практика в София от 25 години, където
работи на пълен график. Специализирал е последователно
протетика, ендодонтия и имплантология и продължава
да посещава курсове и образователни програми при
най-изявените в световен мащаб преподаватели от
Европа и Америка. Д-р Минчев изнася лекции и води курсове
за своите колеги по трите си основни специализации.
Преводач и автор е на множество статии в
специализирания и популярния печат и медии.

ЛАЗЕРНО ВИТРИФИЦИРАНИ
КОМПОЗИТНИ ФАСЕТИ

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА:
Естетичните изисквания на пациентите се променят с
годините. Това се дължи на множество фактори.
Фасетите са една възможност, която се е доказала
със своята естетичност и минимална инвазивност.
Щадящата препарация или липсата на такава е
съществен елемент от този тип лечение.
Днес си задаваме въпроса: защо трябва да
препарираме емайла, когато е наличен метод, който
позволява постигането на перфектна естетика с
минимална инвазивност. Лекторът ще разгледа този
въпрос подробно в своята презентация. В
демонстрацията на живо ще ви представи протокола
си на работа за изработването на фасети без
изпиляване – стъпка по стъпка. Ще се спре на
грешките, които могат да се допуснат и да
компрометират успешния краен резултат.

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА:
В началото бе словото... или как да предложим
успешно високоестетични, минимално инвазивни,
същевременно и много трайни възстановявания във
фронталната област на пациенти, които до този
момент са били негативни към подобна идея.
Представяне на подробния клиничен протокол.
Мануалността е в основата на денталната
медицина, но ноу-хау-то винаги и задължително
я предхожда! Гаранцията на успеха се
затвърждава от подробната технологична карта.
Как да постигнем успех в различни клинични
ситуации и материалите, които гарантират това.

GSM: 0898 452 685

ИНФОДЕНТ

