Termin: 3 marca 2019, niedziela
godz. 9.00 – 12.30
Miejsce: Siedziba firmy Hager Polonia
Warsztat w ramach Konferencji Sudeckiej (01-03 marca 2019 Zamek Topacz)

PRZEPRASZAMY BRAK MIEJSC!
Koszt: 780 PLN
Liczba uczestników: 10 osób

Warsztaty z odbudowy estetycznej w odcinku przednim na modelach

Wykładowca : Dr Nicola Scotti, Uniwersytet Turyn, Zakład Stomatologii Zachowawczej
Pasjonat i profesjonalista w zakresie Stomatologii Odtwórczej Style Italiano
Dr Nicola Scotti
Adiunkt w Katedrze Stomatologii Zachowawczej, Dental School Lingotto, Uniwersytet Turyn.
Uzyskał dyplom w dziedzinie stomatologii na Uniwersytecie w Ferrarze w lipcu 2004 r. W trakcie
studiów przebywał na stypendium w Katedrze Protetyki na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w
Los Angeles. W 2007 roku został adiunktem na Uniwersytecie w Turynie. Od 2007 prowadzi zajęcia
dydaktyczne na Wydziale Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytecie w Turynie. W 2015 obronił
doktorat w dziedzinie nanotechnologii na Uniwersytecie w Trieście. Jest aktywnym członkiem
Włoskiego Towarzystwa Stomatologii Zachowawczej (SIDOC) i włoskiej Akademii Stomatologii
Zachowawczej (AIC). Opublikował artykuły w języku włoskim i angielskim na temat stomatologii
odtwórczej, adhezji i endodoncji, uczestniczy i prezentuje swoje prace na konferencjach w kraju i
zagranicą.

Jak, w prosty sposób osiągnąć wyjątkowe efekty estetyczne, odnaleźć kształt doskonały,
odpowiednie proporcje i precyzyjnie dopracować wszystkie szczegóły, pokaz na modelach
i możliwość wykonania rekonstrukcji pod okiem prowadzącego.

Tajemnice pracy i sposoby uzyskania naturalnych cech zębów u każdego pacjenta. Techniki
pracy w Style Italiano dwuwarstwowej technice odbudowy zębów japońskim kompozytem
firmy Kuraray Noritake: Clearfil Majesty Esthetic ES-2. Przy użyciu wielu odcieni, warstw,
odpowiedniego doboru kolorów i indywidualnej charakterystyki wypełnień.

1.Podczas kursu uczestnicy skorygują kształt zębów przednich, ocenią proporcję i harmonię
planowanych odbudów oraz odpowiednio zestawią kolory testowanego kompozytu.

2. Prowadzący omówi sposoby doboru kompozytów transparentnych, ich cechy i podatność na
polerowalność oraz efekt natychmiastowego połysku. W praktyce zademonstrujemy efekty
zastosowanych narzędzi i materiałów.

Warsztaty uzupełnią prezentacje medialne (zdjęcia, filmy)
Uczestnicy na stanowiskach roboczych otrzymają:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modele robocze
Instrumenty i narzędzia niezbędne do techniki modelowania kompozytu
Kompozyty firmy Kuraray Noritake: Clearfil Majesty Estetic II
Gumki polerskie z naturalnym diamentem, o órznej gradacji nasypu Kuraray Noritake
Narzędzia przydatne do pracy w odcinku przednim
Zestaw instrumentów pomocniczych do opracowania wypełnień szwajcarskiej firmy Intensiv

Zagadnienia kursowe:
1.Zasady preparacji zębów przednich
2.Własciwości optyczne struktur y zębów
3.Kolornik i odpowiedni dobór koloru
4.Zestawienie dwóch warstw kompozytu
5. Charakterystyka kompozytu, indywidualne cechy pacjenta
6.Szczegóły dotyczące powierzchni wypełnień
7.Polerowanie
8.Uzyskanie połysku
Zgłoszenia: Hager Polonia , tel.71 368 71 66 lub ESDENT 71 353 8351

