
www.coltene.com

CARE ESTE SECRETUL  
UNEI AMPRENTE PERFECTE?

Reabilitarea orală este o tehnică utilizată zilnic de mulți 
medici dentiști. În ziua de astăzi, avem o gamă largă  
de opțiuni de materiale. Obiectivul acestui workshop este 
de a prezenta cum se prepară dintele, cum se ia o amprentă 
perfectă, cum se realizează o lucrare temporară fidelă  
și estetică, pentru a obține o restaurare reușită și pentru  
a conserva preparația.

Coordonator

Dr. Cosmin Ulman

INVITAȚIE LA WORKSHOP

De la preparație la lucrarea temporară



Programare

PARTEA TEORETICĂ INCLUDE

Preparația

 � când trebuie preparat un dinte

 � principii importante în prepararea unui dinte

 � marginea preparației (când, unde, diverse tipuri de terminații)

 � etapele unei preparații

Amprenta

 � materiale și tehnici de amprentare 

 � sugestii clinice pentru amprente

 � accesorii pentru amprente reușite

Lucrarea temporară

 � caracteristicile unui material temporar

 � indicații pentru lucrarea temporară 

 � cum se prepară și se utilizează o lucrare temporară fidelă și estetică

OBIECTIV

Introducere și instruire practică pentru amprentarea cu diferite materiale și tehnici, pentru 
a simți diferențele dintre vâscozități și comportamentele de curgere. Selectați vâscozitatea 
preferată, în funcție de necesitățile dumneavoastră. La final, va fi realizată și fixată o lucrare 
temporară fidelă și estetică.

 09:00 –  12:00 Partea teoretică (include o pauză de cafea)
 12:00  –  13:00 Prânz
 13:00  –  16:00 Partea practică (include o pauză de cafea)



TempoSIL 2

Kit de preparare a 
coroanei DIATECH 

Cool Temp Natural

PRESIDENT The Original

Despre coordonator: Dr. Cosmin Ulman

ÎN PREZENT

 � Director Asociat și medic coordonator Clinica Trident Dental – București

 �  PR Director al Societății de Stomatologie Estetică din România (SSER)

 �  KOL Coltene (protetică)

 �  Al doilea mandat de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Stomatologi din București

 �  Membru al International Academy of Dental-Facial Esthetics (IAFDE)

2018  Începutul colaborării Coltene (protetică)
2015  Soft Tissue Management, Curs Steigmann Institute, Heidelberg, Germania;
2014  Computerized Dentistry – New CAD/CAM Materials, curs VITA, Bad Sackingen, Germania
2012  Veneers Course, dr. Marco Nicastro, Roma, Italia
2012  Certificare în Implantologie Orală UMF „Carol Davila” București, Facultatea de Medicină Dentară 
2011   The esthetic rehabilitation, A comprehensive prosthetic approach, Curs ACE Institute, dr. Mauro Fradeani, 

Pesaro, Italia
2011   Coautor capitolul I  „Estetică dentară în cabinetul modern de medicină dentară” al volumului  

 „Incursiune în Estetica Dentară” ISBN 978-973-0-14778-0
2007  Fellowship IAFDE
2004  Membru Fondator al Societății de Stomatologie Estetică din România
2004 Membru Fondator al Clinicii stomatologice Trident Dental – București
1999  Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” specialitatea Stomatologie
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Prețuri și informații  
suplimentare
 
PREȚURILE CURSURILOR

Taxa de înscriere pentru primii înscriși 160 EURO+TVA/
persoană, trebuie plătită cu 3 săptămâni înainte de  
data cursului. Taxa de înscriere standard 180 EURO+TVA/
se aplică pentru toate înscrierile efectuate cu mai puțin  
de 3 săptămâni înainte de data cursului

MAI MULTE INFORMAȚII

Pentru informații suplimentare despre workshop, 
contactați info.de@coltene.com.

Doriți să aflați mai mult? Veniți cu 
noi la Dental Management Academy.  
coltene.com/events-education

Mai multe evenimente  
și webinare
Găsiți informații despre evenimentele și webinarele 
noastre provocatoare și de impact în portalul nostru 
Evenimente și educație.


