BIOARCHITEKTURA POSTRANNÍHO ÚSEKU
cone technique by Daniele Rondoni
Teoretický “Master” kurz pro zubaře a zubní techniky
&
Praktická část “Hands-on” pro zubaře a zubní techniky

DÁREK NAVÍC!
HANDBOOK
….manuál modelace kónusovou technikou

Datum: 6. 10. 2017 PRAHA
7. 10. 2017 BRNO
Cena:

Celý den (tj. teorie a hands-on):

10.600,- Kč

Celý den (časná rezervace do 31. 7.)
Dopolední teoretický “MASTER” kurz:

8.500,- Kč
2.300,- Kč

Abstrakt:
Pro každý jednotlivý klinický případ je velmi důležité nejprve stanovit užití vhodného
materiálu a opakovatelné techniky, která zaručuje dlouhodobý předvídatelný výsledek.
Zvažování optických efektů a zejména vnitřní a vnější morfologie umožní docílit očekávané
estetické a funkční rovnováhy mezi použitými hmotami a primárními funkcemi. Znalost
materiálů pro restaurování a kodifikace jednotlivých elementů, které tvoří zub v zadní
oblasti, umožní dosáhnout ideálních výsledků v krátkém časovém úseku.
Cíl: Zaměříme se na analýzu přirozené morfologie a její propojení s biodynamikou a zubní
harmonií. Technika přidávání hmot se použije pro získání správné orientace vnitřních prvků.

9:00 – 11:30

1. část – Teoretický “MASTER” kurz

Tipy a triky – JAK DOCÍLIT ESTETICKO-FUNKČNÍHO VÝSLEDKU V LIMITOVANÉM ČASE – podrobné informace a
metodika práce
Cílem této části kurzu je pochopit a krok za krokem se naučit protokoly jednotlivých postupů
- pravidla pro determinaci shody barev – co je nutné vidět a co reprodukovat
- morfologické detaily postranních zubů – vnitřní forma vnitřních prvků
- pravidla pro výběr materiálu pro každou situaci rekonstrukce
- technika / protokol pro každý materiál a situaci
- reprodukce detailů a barevných efektů (opalescence, charakterizace)
- textura povrchu restaurace
- jak respektovat věk a funkci zubu
- povrchová úprava zaručující dlouhodobý výsledek
- detaily pořízené fotografováním pro podporu lepšího výsledku
- řádné používání nástrojů

BONUS NAVÍC! Jak dát najevo pacientovi, že jste ten správný zubař, kterému má věřit a s
důvěrou se na něj obrátit pro zdárný úspěch léčby?

12:30 – 19:00

2. část – Praktický “Hands-on” nácvik
pro omezenou část účastníků (maximálně 18 – zubaři a zubní technici)

Zjednodušená kodifikace případů
Biodinamická analýza, funkční analýza
Biokonstrukce prostřednictvím vnitřních prvků – “cone technique”, tj. konusová technika Daniele Rondoniho
- projekt konstrukce DVOU postranních elementů (MOLÁR A PREMOLÁR 15 – 16)
- orientace vnitřních prvků
- stratifikace vnitřních prvků Z KOMPOZITU
- reprodukce sulků
- povrchová úprava a konečné opravy
Praktická část bude přenášena kamerou.
PŘIHLÁŠKY:
Zasílejte písemně (přihláška viz dále): Ing. Pavlína Čertykovcev, pavlina.certykovcev@italdent.cz. Po zaslání
přihlášky Vám zašleme potvrzení účasti a požádáme Vás o zaplacení účastnického poplatku. Účast je považována za
garantovanou v okamžiku zaplacení účast. poplatku. Součástí jsou Všeobecné podmínky storna.
PLATBA KURZOVNÉHO:
Proforma faktury nevystavujeme. Prosíme o zaslání účastnického poplatku na níže uvedený účet. Daňový doklad
obdržíte obratem po zaplacení.
Částku odpovídající Vaší rezervaci, tj. 10.600,- Kč | 8.500,- Kč | 2.300,- Kč, prosím, poukažte na účet u Komerční
banky: číslo 27-8874530287/0100, variabilní symbol IČO (nemáte-li je, pak uveďte datum narození ve formátu
Vašeho rodného čísla/bez uvedení unikátního čísla za lomítkem).

Kurz bude v anglickém jazyce se simultánním překladem do českého jazyka. Stravování po celý den je zajištěno.

PŘIHLÁŠKY A PLATBA KURZOVNÉHO:
Přihláška je považována za závaznou po zaplacení účastnického poplatku. Uhrazením účastnického poplatku bere
účastník na vědomí a akceptuje Všeobecné podmínky storna:
- zrušení účasti 30 a více dnů před kurzem = zdarma
- zrušení účasti 29 – 15 dnů před kurzem = 40% storno poplatek
- zrušení účasti 14 – 2 dny před kurzem = 70% storno poplatek
- zrušení účasti 1 den před kurzem a nenastoupení na kurz = 90% storno poplatek
Zde odstřihněte
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

∆*

PRAHA DNE:

∆*

BRNO DNE:

BIOARCHITEKTURA POSTRANNÍHO ÚSEKU
6. 10. 2017
∆* celodenní kurz
(*prosíme označte)
∆* dopolední přednáška
7. 10. 2017
∆* celodenní kurz
(*prosíme označte)
∆* dopolední přednáška

Jméno a příjmení včetně titulů: …………………………………………………………………………………………………………
Adresa (fakturační): …………………………………………………………………………………………………………………………..
IČ/DIČ: ……………………………………………………………………. TELEFON: ………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………. PLATBA: ∆* 10.600,- Kč (*prosíme označte)
∆* 8.500,- Kč (*prosíme označte)
∆* 2.300,- Kč (*prosíme označte)
Byl jsem seznámen a akceptuji Všeobecné podmínky storna
Datum: ……………………………………………………………………. PODPIS: ………………………………………………………….
Vyplněnou přihlášku zašlete: e-mailem (oskenovanou s podpisem): pavlina. certykovcev@italdent.cz
nebo faxem: +420 233 551 165
nebo poštou: ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00 Praha 8

