Ustawianie zębów w protezie całkowitej metodą profesora Gerbera
Szkolenie dla techników dentystycznych
Prowadzący: technik dentystyczny ZTM Pius Obwegeser
Szkolenie trwa 3 dni i będzie prowadzone w języku niemieckim
z tłumaczeniem symultanicznym.
Termin: 4-6.07.2016 w godz. 9.00-17.00
Adres szkolenia: Pro Orto Dent Sp. z .o.o., Plac Serkowskiego 2,
30-512 Kraków
Podczas szkolenia będą stosowane materiały i zęby szwajcarskiej firmy
Candulor AG
Koszt szkolenia: PLN 2’000,- od osoby
Promocja do 31.05.2016 przy wpłacie pełnej kwoty: PLN 1’500.Maksymalna ilość uczestników: 10 osób
Zapisy oraz dodatkowe informacje: tel. 511 559 289
ewa.pawlowska@dentalprofessionals.pl
www.dentalprofessionals.pl
Progam szkolenia:
Dzień pierwszy:
Ustawianie zębów metodą profesora Gerbera – Prezentacja slajdów (czas ok. 1,5
godziny)
Montowanie modeli w artykulatorze firmy Candulor
Analiza modeli
Wykonanie płyty protezy z materiału światłoutwardzalnego
Ustawienie zębów metodą profesora Gerbera
Dzień drugi:
Charakteryzacja protezy woskowej z użyciem wosku w różnych kolorach.
Umieszczenie protezy górnej w kuwecie PolyMaster.
Charakteryzacja płyty protezy z zastosowaniem akrylowych barwników
Wyparzanie wosku
Polimeryzacja protezy górnej na zimno
Dzień trzeci:
Umieszczenie protezy dolnej w kuwecie PolyMaster
Polimeryzacja protezy dolnej
Montaż gotowych protez w artykulatorze
Reokluzja
Końcowe opracowanie i polerowanie protez

Uczestnicy przynoszą swoje narzędzia pracy
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Technicy wykonają własnoręcznie komplet protez biofunkcyjnych metodą prof.
Gerbera. Na zakończenie szkolenia otrzymacie Państwo dyplomy ukończenia Technical
System Prosthetic oraz materiały w języku polskim.
Zapraszamy serdecznie techników. Liczba miejsc ograniczona
Dodatkowe informacje: ewa.pawlowska@dentalprofessionals.pl, Tel: 511 559 289
Zainteresowanych prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 1500.- PLN do dnia
31.05.2016 na konto Dental Professionals 45 1020 5011 0000 9102 0271 4178
Po 31.05. koszt szkolenia wynosi 2000.- PLN
Informacje o wykładowcy:
P iu s Jo hann es Ob w egeser – certyfikowany technik dentystyczny z Austrii
W latach 1985-2002 prowadził własne laboratorium protetyczne w Wiedniu.
Odpowiedzialny w Candulor AG za międzynarodowy program szkoleń,
Wykładowca w George Brown College dla lekarzy dentystów, prowadzi
wykłady dla studentów na całym świecie.

2

