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Zapisz się już teraz !  
Aby uzyskać więcej informacji  
i zarejestrować się na wydarzenie odwiedź stronę: 
3Shape.evenea.pl i użyj kodu: DenonDental



Pierwsza edycja Tips, Tricks and News from 
the Best – konferencji na temat możliwości 
wykorzystania skanerów wewnątrzustnych 
w gabinetach stomatologicznych. 

Skierowana jest przede wszystkim do stomatologów, którzy posiadają skaner 
Trios jak i do lekarzy, dopiero zainteresowanych technologią pobierania 
cyfrowych wycisków i dalszymi możliwościami ich wykorzystania.

Podczas konferencji odbędą się wykłady, na których eksperci stomatologii 
przedstawią proces wykorzystania cyfrowych wycisków w ortodoncji, 
protetyce oraz implantoprotetyce. Podejmą też temat leczenia pacjentów 
 z zaburzeniami zwarcia z użyciem technologii cyfrowej.

Program

Każdy z użytkowników skanerów Trios otrzyma bezpłatnie oprogramowanie 
Smile Design*. Dla wszystkich przygotowaliśmy specjalne oferty oraz 
możliwość porozmawiania z doświadczonymi ekspertami jaki  
i szkoleniowcami z 3Shape. 

*Opracowane na koncepcji DSD, jaką wymyślił Christian Coachman.  

Utworzone we współpracy z założycielem SKYN Livio Yoshinaga. 

10:30 - 10:45 Powitanie oraz oficjalne rozpoczęcie konferencji

10:45 - 11:30 OrthoAnalyzer – zastosowanie praktyczne  
w gabinecie ortodontycznym
dr n.med Nedal Aidi

11:30 - 12:15 Strategia leczenia pacjentów z zaburzeniami zwarcia  
w kontekście zastosowania technologii cyfrowych
dr n. med. Piotr Okoński

12:15 - 12:30 Pytania i odpowiedzi

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:15 3Shape Smile Design przy użyciu Trios3 - cyfrowy workflow
dr n. med. Laura Tabeńska

14:15 - 16:15 Disrupting dentistry with Trios! –  
Zakłócona stomatologia przez Trios!
prof. dr hab. Nelson Silva

16:15 - 16:30 Pytania i odpowiedzi

16:30 - 17:00 Przerwa kawowa

17:00 - 17:45 Praktyczne wykorzystanie skanera Trios w ortodoncji - 
wirtualny setup i pośrednie klejenie zamków
dr Grzegorz Sanocki

17:45 - 18:30 Implantoprotetyka cyfrowa - Digital Workflow
dr n. med. Mariusz Duda

18:30 - 18:45 Pytania i odpowiedzi

18:45 - 19:00 Zakończenie części konferencyjnej oraz zaproszenie  
na bankiet

20:00 - 01:00 Bankiet



Flair Bartending Show
Pokaz barmański wykonany przez 
wielokrotnych mistrzów świata w 
stylu flair. To niesamowity i unikalny 
show. Wirujące w powietrzu butelki 
i powstające przy tym koktajle na 
długo pozostaną w waszej pamięci. 

Saturday Live
Dopracowane brzmienie, moc energii, 
a przede wszystkim świetna zabawa  
z zespołem Saturday Live.

dr n. med. Piotr Okoński
Absolwent Oddziału Stomatologii Warszawskiej Akademii 
Medycznej. W 1995 roku rozpoczął pracę w Katedrze 
Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii 
Medycznej w Warszawie. W roku 2001 uzyskał specjalizację ze 
stomatologii ogólnej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji.

dr n. med. Nedal Aidi 
Ukończył studia na Akademii Medycznej we Poznaniu. 
Posiada specjalizację z zakresu Stomatologii Ogólnej oraz 
Ortodoncji. Od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczną 
praktykę ortodontyczną.

dr n. med. Laura Tabeńska
Ukończyła studia na Uniwersytecie Juliusa Maximiliana w 
Wuerzburgu, a następnie zrobiła doktorat na Uniwersytecie 
w Regensburgu na Katerdze Stomatologii Zachowawczej i 
Periodontologii. 

prof. dr hab. Nelson Silva
Jest profesorem Katedry Stomatologii Protetycznej na 
Federalnym Uniwersytecie w Minas Gerais / Wyższej Szkole 
Stomatologii (UFMG / FO) w Brazylii. Opublikował wiele 
artykułów i rozdziałów książki. Znajduje się w komisjach 
opiniotwórczych kilku czasopism naukowych z wskaźnikiem 
cytowania (ang. impakt factor)

dr Grzegorz Sanocki
Ukończył studia ortodontyczne na Uniwersytecie War-
wick uzyskując tytuł Master of Science in Orthodontics 
(MSc in Orthodontics). Ortodoncją zajmuje się od 2001 
roku. Pracę Systemem Damona rozpoczął w 2005 roku.

dr n. med. Mariusz Duda
Specjalista chirurg stomatolog, implantolog, ekspert d/s 
implantologii stomatologicznej DGOI, Diplomate ICOI. 
Współzałożyciel i aktualny prezydent PSI, wiceprezydent 
ICOI oraz wiceprezydent DGOI - Deutsche Gesellschaft 
für Orale Implantologie na Polskę. 

Bankiet

Prelegenci



Let’s change dentistry together

Dystrybutor 3Shape:
DenonDental
Ul. Kolejowa 49
05-510
Konstancin-Jeziorna

Osoba do kontaktu:
Wojciech Królikowski
+48 501 748 430


