INFORMACJE O WYKŁADOWCACH:
Lek. dent. Katarzyna Lelińska
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1993r.),
specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz II stopnia
z protetyki. Pasjonatka metod leczenia bezzębia w szczególności
okluzji lingwalnej. Lekarka z ponad 20-letnim doświadczeniem
zawodowym, prowadząca własną praktykę.
Autorka i tłumaczka publikacji z dziedziny protetyki dla
Wydawnictwa Kwintesencja oraz Dental Labor.
Absolwentka licznych szkoleń zawodowych w kraju i za granicą.

CAŁKOWITA PROTEZA BIOFUNKCYJNA – STUDIUM PRZYPADKU
Szkolenie dla zespołów protetycznych lekarz - technik

TERMIN: 7-9 października 2022 r., godz. 09.00 – 17.00
ADRES SZKOLENIA: Pracownia protetyczna Jacek Celej, ul. Wilcza 8 m. 30 w Warszawie

W PROGRAMIE:
• Zęby kompozytowe NFC +
• Badanie pacjenta za pomocą Clinical Instrument Set
• Pobieranie wycisków biofunkcyjnych
• Rejestracja wewnątrzustna: wykreślenie łuku gotyckiego i jego interpretacja
• Ustawienie zębów przednich
• Przygotowanie protez woskowych
• Kontrola protezy woskowej w jamie ustnej pacjenta
• Polimeryzacja
• Kontrola okluzji i doszlifowanie
• Oddanie gotowej protezy

Tech. dent. Jacek Celej
Absolwent najlepszej w Polsce szkoły dla techników
dentystycznych przy ul. Hożej w Warszawie (1974).
Technik z ogromnym doświadczeniem zawodowym,
posiada własne laboratorium i gabinet dentystyczny.
Absolwent ponad 150 kursów, wykładów oraz szkoleń
z zakresu techniki frezowania, protez całkowitych, artykulacji,
implantologii itd. w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, Holandii,
Anglii, Włoszech, Szwajcarii.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Lekarze będą mogli samodzielnie wykonać badanie, pobrać wyciski lub przeprowadzić
rejestrację. Technicy wykonają komplet protez dla pacjenta. Ze względu na pracę
z pacjentem zapraszamy techników z doświadczeniem w ustawianiu bezzębia. Prosimy
techników o zabranie ze sobą własnych instrumentów protetycznych tj. różyczek,
wełniaczków, noży itd. Na zakończenie szkolenia otrzymacie Państwo dyplomy ukończenia
Clinical bądź Technical System Prosthetic.

LEKARZE - 4000 zł
TECHNICY - 3000 zł
W przypadku całkowitego opłacenia szkolenia do dnia 31 sierpnia przysługuje 10%
zniżki. Potwierdzeniem udziału jest wpłata pełnej kwoty na konto Dental
Professionals MBank: 25 1140 2004 0000 3302 7954 3484
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko uczestnika

Szwajcarska firma Candulor AG jest ekspertem w dziedzinie produktów protetycznych.
Od 1975 roku współpracowała z prof. Gerberem i produkuje do dzisiaj zęby Condyloform
stosowane w jego metodzie.

ZAPISY:

Ewa Pawłowska
zamawiam@dentalprofessionals.pl
tel. +48 516 519 048

