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INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE Z ZAKRESU

PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Mamy przyjemnoœć zaoferować Państwu cykl szkoleń poœwięconych zagadnieniom
z dziedziny protetyki stomatologicznej, jednak w zupełnie NOWEJ formule –
INTERAKTYWNE SPOTKANIA lekarzy praktyków z wiedzą i wieloletnim doœwiadczeniem
specjalisty protetyka Dr Jerzego Pytko.
Każdy dzień szkolenia dotyczy innej procedury zabiegowej – korony, licówki oraz wkłady
koronowo-korzeniowe. Jeden dzień szkoleniowy składa się z 3 bloków tematycznych, podczas których 30-minutowe wprowadzenie do tematu poprzedzi częœć INTERAKTYWNĄ, czyli
omówienie przypadków zaplanowanych wspólnie z uczestnikami szkolenia.
		
W związku z innowacyjną formułą spotkań wszyscy uczestnicy szkoleń proszeni są o przywiezienie ze sobą modeli, wycisków, zdjęć z zabiegów, zdjęć rtg, które zostaną szczegółowo
omówione podczas spotkania (można również przesłać je wczeœniej lub przekazać lokalnemu przedstawicielowi firmy). Znajdą wówczas Państwo nowe spojrzenie na problemy, z którymi
spotykacie się w swojej codziennej pracy.

Dr Jerzy Pytko
Absolwent wydziału stomatologii AM Łódź. Zaraz po studiach wykładowca i nauczyciel zawodu w Szkole Medycznej Techników Dentystycznych
w Łodzi. Przez 12 lat jako starszy asystent w Instytucie WAM w Warszawie prowadził szkolenia na drugi stopień specjalizacji z protetyki. Kolejne 10 lat pracował jako kierownik przychodni stomatologicznej w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Członek założyciel i wieloletni wykładowca w SPLD. Uczestnik wielu szkoleń teoretycznych i praktycznych w Niemczech i USA.
Ponad 40 lat prowadził prywatną praktykę stomatologiczną najpierw w Łodzi, następnie w Warszawie.

Do Państwa wyboru oferujemy 3 tematy spotkań – zapraszamy do zapoznania się z ich
głównymi zagadnieniami.
KORONA CERAMICZNA
• Wskazania do wykonania koron.
• Przygotowanie pacjenta do zabiegu protetycznego.
• Stopień - czy to takie trudne?
• Rodzaje wierteł diamentowych stosowanych do preparacji zęba.
• Nici retrakcyjne podstawą dobrego wycisku.
• Masy wyciskowe, rodzaje i ich zastosowanie.
• Dobór odpowiedniego koloru planowanej korony.
• Korona czasowa - wykonanie natychmiastowe w jamie ustnej pacjenta.
• Ostateczne osadzanie i cementowanie korony.
LICÓWKI PORCELANOWE
• Wskazania i przeciwwskazania do wykonania licówki porcelanowej.
• Może jednak licówka  kompozytowa?
• Rodzaje wierteł diamentowych stosowanych do preparacji zęba.
• Wyciski pod licówki tymczasowe i ostateczne.
• Technika szlifowania zęba na podstawie wybranych przypadków.
• Omówienie wykonania licówek tymczasowych z mas kompozytowych.
• Przymiarka i wklejanie licówek porcelanowych.
• Ostateczne opracowanie licówek.
WK£ADY KORONOWO-KORZENIOWE
• Wskazania do zastosowania wkładu z włókna szklanego.
• Jeœli nie wkład z włókna szklanego to jaki?
• Narzędzia stosowane do poprawnego opracowania kanału zęba.
• Technika wklejania wkładu.
• Możliwoœci odbudowy kikuta zęba przy zastosowaniu
wkładu z włókna szklanego.

Każde spotkanie interaktywne zaplanowane jest w godzinach 10.00 -17.00, w ciągu dnia przewidziana jest przerwa kawowa i obiad dla wszystkich uczestników spotkania.
11.00 – 11.30 przerwa kawowa
14.00 – 14.30 obiad

SPOTKANIA PRAKTYCZNE W GABINECIE

WYK£ADOWCA – STOMATOLOG PRAKTYK – PACJENT
Doskonałym uzupełnieniem spotkań teoretycznych są organizowane przez nas całodniowe
KURSY PRAKTYCZNE W GABINECIE związane z omówionymi wczeœniej zagadnieniami. Kursy
praktyczne odbywać się będą w dużo węższym gronie w gabinecie stomatologicznym
(przewidujemy max 4 osoby). Każdy z uczestników może zaproponować swojego pacjenta,
u którego przeprowadzi zabieg pod okiem naszego specjalisty. Spotkania praktyczne
pozwolą nauczyć się nowych procedur, ale również wyeliminować błędy będące często niezauważalnym przez nas nawykiem.
Lekarzem prowadzącym będzie wieloletni praktyk Dr Jerzy Pytko.
Podążając za interaktywnym charakterem szkoleń i kursów oferujemy również Państwu
stały kontakt z naszym specjalistą dr Jerzym Pytko, który dostępny będzie pod podanym
numerem telefonu także po szkoleniach.

Terminy i miejsca uzgodnione zostaną bezpoœrednio z zainteresowanymi.

MIEJSCA I TERMINY INTERAKTYWNYCH SPOTKAÑ STOMATOLOGICZNYCH

BIA£YSTOK Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, tel. +48 85 74 96 151
17 kwietnia 2010 r. (sobota), godz. 10.00 – 17.00
Korona ceramiczna
29 maja 2010 r. (sobota), godz. 10.00 – 17.00
Licówki porcelanowe
26 czerwca 2010 r. (sobota), godz. 10.00 – 17.00
Wkłady koronowo-korzeniowe

OLSZTYN Hotel Villa Pallas, ul. ¯o³nierska 4, tel. +48 89 53 50 115
24 kwietnia 2010 r. (sobota), godz. 10.00 – 17.00
Korona ceramiczna
14 maja 2010 r. (pi¹tek), godz. 10.00 – 17.00
Licówki porcelanowe
19 czerwiec 2010 r. (sobota), godz. 10.00 – 17.00
Wkłady koronowo-korzeniowe

CENNIK SPOTKAÑ

Interaktywne spotkania stomatologiczne
1 spotkanie
interaktywne

2 spotkania
interaktywne

3 spotkania
interaktywne

300,00 zł

540,00 zł

720,00 zł

1 spotkanie
praktyczne

1 100,00 zł

1 400,00 zł

1 640,00 zł

1 820,00 zł

2 spotkania
praktyczne

2 100,00 zł

2 400,00 zł

2 640,00 zł

2 820,00 zł

3 spotkania
praktyczne

3 000,00 zł

3 300,00 zł

3 540,00 zł

3 720,00 zł

Spotkania praktyczne w gabinecie
          Np. Koszt 3 spotkań interaktywnych to 720,00zł.
Koszt 2 spotkań interaktywnych i 1 spotkania praktycznego to 1 640,00zł

UWAGA! Lekarz udostępniający swój gabinet na spotkania praktyczne ponosi symboliczny koszt w wysokoœci 300,00 zł.

INTERAKTYWNE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

WIOSNA 2010

INFORMACJE I ZAPISY:
Wszelkich informacji o spotkaniach udzieli Pañstwu:
Katarzyna Czygier, kom: 668 404 510, e-mail: szkolenia@olident.com
Prosimy o pisemne potwierdzenie udziału do 2 tygodni przed wybranym terminem
spotkania na podany powyżej adres mailowy lub pocztą na adres firmy OLIDENT.
Liczba miejsc ograniczona – max 15 uczestników / spotkanie.

PŁATNOŚCI:
Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu
jest dokonanie wpłaty na podane konto:
BISICO POLSKA Patrycja Kuspiel
ul. Christo Botewa 1b, 30-798 Kraków
MultiBank 73 1140 2017 0000 4402 0724 1161
Z dopiskiem: ISS, miejsce i termin spotkania, imię i nazwisko uczestnika
Jeœli życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT, prosimy o przesłanie danych na podany adres mailowy: szkolenia@olident.com
lub pocztą na adres: OLIDENT, ul. Christo Botewa 1b, 30-798 Kraków.

WARUNKI REZYGNACJI:
Rezygnacja możliwa jest najpóźniej do 2 tygodni przed terminem spotkania (wówczas pobierana jest jedynie
opłata manipulacyjna w wysokoœci 20% wpłaconej kwoty). W przypadku późniejszej rezygnacji – opłata nie
jest zwracana. Rezygnacji można dokonać wyłącznie pisemnie (poczta lub e-mail) z podaniem danych konta
bankowego, na które należy zwrócić uiszczoną opłatę.

LOKALNI PRZEDSTAWICIELE FIRMY:
Białystok
Jacek Zdanowicz, kom: 664 450 746, e-mail: jacek_zdanowicz@olident.com
Olsztyn
Adrian Lubkiewicz, kom: 601 580 823, e-mail: info@uni-dent.pl

OLIDENT

ul. Christo Botewa 1B, 30-798 Kraków
tel. +48 12 29 00 502
fax: +48 12 29 00 325
info@olident.com
www.olident.com

