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... me to play ... dwie różne techniki
Pozwólcie, że przedstawię ... me to play ... kurs oparty na dwóch różnych technikach pracy. Tematem
kursu jest IPS e.max. Materiał ten jest doskonale znany wśród wielu naszych klientów, a ja osobiście sam
stosuję go wykonując prace dla moich pacjentów. Podczas tych dwóch dni będziemy używać materiałów
IPS e.max Press i IPS e.max Ceram. Prace będą wykonywane dwiema różnymi technikami. Pierwsza z nich
przy zastosowaniu materiału IPS e.max Prass MO 1 charakteryzowanego metodą odbudowy warstwowej.
W tym przypadku w celu wykonania naturalnie wyglądającej korony, z widocznymi mamelonami,
odp
odpowiednią translucencją, jasnością i wysyceniem oraz efektem Hallo, o właściwym kształcie i doskonałej
strukturze wykorzystamy 8 – 10 mas z asortymentu IPS e.max Ceram. Druga praca będzie wykonana
techniką tłoczenia pełnego kształtu anatomicznego z materiału IPS e.max Press LT A2. Estetyka tej pracy
ma dorównać koronie wykonanej metodą warstwową przy zastosowaniu techniki redukcji powierzchni
przedsionkowej oraz wewnętrznej charakteryzacji metodą malowania.

Tylko jedna warstwa materiału Incisal TI 1 zostanie wykorzystana w celu osiągnięcia identycznego
efektu końcowego w obydwu koronach. To z mojego punktu widzenia najlepsza kombinacja
estetyki i funkcjonalności, jaką możemy osiągnąć. Aby zrozumieć możliwości zastosowania
IPS e.max dla dowolnych wskazań, należy poznać właściwości tych materiałów. Moim wyzwaniem
będzie zaprezentowanie wszystkich poziomów translucencji dostępnych w systemie IPS e.max
oraz omówienie "magicznych proszków", które pozwalają na większą kreatywność w tworzeniu
u zupełnień: Impulse, Dennn, Power Dennn oraz Incisal i materiałów IPS e.max Ceram Seleccon.
Będziemy omawiać podstawy zagadnienia translucencji, iluzji optycznej, kształtu, struktury
powierzchni przedsionkowej. Będę starał się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Najlepsza praca
to taka, która jest oparta na znajomości materiału i respektowania jego wyjątkowych właściwości,
natury i realizmu.
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Termin: 19-20.10.2017 godz. 10.00-17.00
Miejsce: siedziba ﬁrmy Silesia Dental Sp.j., Komorniki ul. Polna 31, 55-300 Środa Śląska
Koszt: 1990 zł
Cena kursu obejmuje materiały dla uczestników, przerwy kawowe i obiadowe.
Informacje i zapisy: zgłoszenia uczestnictwa w kursie przyjmuje ﬁrma Silesia Dental:
tel. 71 317 51 53 , e-mail: biuro@silesiadental.pl
Płatność: Wpłaty po wcześniejszym zgłoszeniu należy dokonać na konto ﬁrmy Silesia Dental
Pł
do dnia 06.10.2017, nr konta: 17 1750 1064 0000 0000 1277 6209
W tytule zapłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę.
W kursie może uczestniczyć max. 8 osób.

