Kształt, kolor, powierzchnia. Zaawansowany kurs
pracy z metaloceramika˛ VITA VMK Master®
Praca z materiałem, który nie zna kompromisów.

VITA pobór koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

VITA – perfect match.
Rosna˛ce wymagania dotycza˛ce jakos‘ci, estetyki i funkcjonalnos‘ci
uzupełnień, w których ceramika napalana jest na podbudowy
metalowe, rodzi potrzebe˛ tworzenia materiałów, które pozwola˛ technikowi dentystycznemu w krótkim czasie i przy niewielkim
nakładzie sił oraz s‘rodków stworzyć prace˛, która przekona swoja˛
jakos‘cia˛ i wzbudzi zaufanie pacjentów.

Jednoczes‘nie materiały te maja˛ stwarzać szerokie możliwos‘ci
w zakresie indywidualizacji wykonywanych uzupełnień. Takim
materiałem jest ceramika VITA VMK Master

Kształt, kolor, powierzchnia. Zaawansowany kurs pracy z metaloceramika˛ VITA VMK Master®
Cel kursu

Maksymalne wykorzystanie moż�liwos‘ci ceramiki VITA VMK Master. Jak podkres‘lić
indywidualne cechy i naturalne efekty ze˛bów za pomoca˛ mas uzupełniaja˛cych.

Opis kursu

Kurs składa sie˛ z cze˛s‘ci teoretycznej i praktycznej.
Podczas dwudniowego szkolenia zostanie wykonany 3 punktowy most na podbudowie ze stopu konwencjonalnego.
Dzień pierwszy:
• Wykład
• Planowanie procesu nanoszenia warstw ceramicznych
• Przygotowanie struktur
• Naniesienie warstw wste˛pnych
• Budowa kształtu anatomicznego korony i mostu. Nanoszenie zaplanowanych
warstw ceramicznych
Dzień drugi:
• Budowa kształtu anatomicznego wykonywanych prac z uwzgle˛dnieniem cech
barwy i kształtu
• Odtwarzanie indywidualnej estetyki za pomoca˛ dodatkowych mas
uzupełniaja˛cych
• Charakteryzacja za pomoca˛ farb VITA AKZENT Plus
• Sprawdzenie koloru prac za pomoca˛ spektrofotometru VITA Easyshade V

Instruktor

Hervé Rihs (Szwajcaria)
• technik dentystyczny, instruktor firmy Vita, doradca techniczny i demonstrator
• Prowadzi szkolenia w różnych krajach Europy.
Tłumaczenie na je˛zyk polski – Karolina Rybarczyk

Grupa docelowa

Dos‘wiadczeni użytkownicy ceramiki VITA VMK Master oraz innych systemów metaloceramicznych, którzy da˛ża˛ do uzyskania najwyższej jakos‘ci estetycznej swoich
prac.
Kursanci proszeni sa˛ o przywiezienie ze soba˛ narze˛dzi do pracy.
Uczestnicy szkolenia otrzymuja˛:
• Certyfikat ukończenia kursu firmy VITA ZAHNFABRIK
• Model z wykonana˛ przez siebie praca˛
• Materiały edukacyjne i pomocnicze.

· informacje
Wazne

Kurs dwudniowy

Pia˛tek – godz. 08.30 –18.00; Sobota – godz. 08.30 - 14.00

Koszt kursu

900 zł

Zgłoszenia na kurs

Zgłoszenie na kurs uznaje sie˛ za kompletne w momencie otrzymania od Państwa
potwierdzenia o wpłacie za kurs. W tytule przelewu należy podać nazwe˛ i termin
kursu.
Zapisy na kurs:
+48 513 170 016 – dział szkoleń Denon Dental
+48 516 544 010 - Karolina Rybarczyk, VITA ZAHNFABRIK

Tak, be˛de˛ uczestniczyć w kursie i chciałabym/chciałbym sie˛ zarejestrować.
Herve Rihs - Zaawansowany kurs pracy z metaloceramika˛ VITA VMK Master ®
Lokalizacja

SZKOŁA TEB-EDUKACJA, ul. Dmowskiego 16 A, 80-001 Gdańsk

Termin kursu

23.06. – 24.06.2017

Imie˛, nazwisko
Laboratorium / praktyka
Ulica, nr domu

Telefon / e-mail

10264P/1

Kod pocztowy, miasto

