LEVEL UP
RESTO

Faceti restauratia dumneavoastra BRILLIANT

Cu

Dr. Dumitru Muntean
everglow.coltene.com

INVITATIE LA WORKSHOP

Program
Reconstrucțiile adezive directe sunt tratamentele de bază dintr-o clinică
dentară și de buna lor realizare depinde succesul nostru. Scopul cursului este
de a prezenta cele mai noi tehnici de lucru cu materialele compozite atât pe
zona posterioară de dinți, cât și pe cea anterioară, optimizarea timpilor de
lucru și îmbunătățirea ergonomiei. Vom discuta despre pașii premergători
tratamentelor adezive, pregătirea câmpului operator și izolarea dinților.
În cadrul workshop-ului vom dezvolta abilități practice de prepare, obturare,
modelare și finisare a reconstrucțiilor directe.


Ergonomia tratamentelor în stomatologia restaurativă directă



Izolarea câmpului operator și adeziunea



Clasa I. Obturare și modelare



Clasa II. O perspectivă nouă folosind tehnica Injection Molding



Clasa IV. Reconstrucția simplă și predictibilă.



Finisarea suprafețelor și textura.

OBIECTIVE
In concluzie,scopul acestui curs practic este de a integra cele mai noi metode
si materiale nu doar in contextul biologic al cavitatii bucale,dar si in practica
noastra stomatologica de zi cu zi.
09:00 – 12:00 	Parte teoretică (incl. coffee break)
12:00 – 13:00	Lunch
13:00 – 16:00 	Parte practică (incl. coffee break)

Despre lector

Dr. Dumitru Muntean
ONE COAT 7 UNIVERSAL

Fill-Up!



Dumitru Muntean este medic dentist în Cluj-Napoca, cu practică privată
orientată spre stomatomatologia resaturativă.



Focusul primar este pe utilizarea materialelor compozite în practica curentă,
restaurarea protetică minim invazivă a dinților cu diverse grade de distrucție
coronară.



Explorează posibilitățile stomatologiei microscopice dincolo de endodonție,
utilizând magnificația atât în stomatologia restaurativă, cât și pardontologie,
microchirurgie.



Membru activ în comunitățile online de medici stomatologi.

2017 - prezent		
2014 - 2017
2013

BRILLIANT EverGlow

DIATECH ShapeGuard

Pactică privată bazată pe stomatologia microscopică Cluj-Napoca
Practică limitată la stomatologia restaurativa Cluj-Napoca
Absolvent USMF “N. Testemitanu” Chisinau, R. Moldova

Costuri & Mai multe informatii
TAXA DE CURS
Taxa de inscriere 741 RON
Taxa de inscriere include pauze de cafea, pranz si
materiale pentru partea practica

MAI MULTE INFORMATII
Contactați

Sales Promoter

Sales Promoter

Ciprian Ciobanu

Ionuț Todirica

Western Romania

007370 04.22

+40 741 012 611
Ciprian.Ciobanu@coltene.com

Eastern Romania

+40 723 366 612
Ionut.Todirica@coltene.com

Ramaneti la curent cu evenimentele si
webinariile noastra provocatoare si de
impact in Portalul nostru de Evenimente
& Educatie.
coltene.com/events-education

