ZAPROSZENIE
Konferencja szkoleniowa –
Opalenica 26-27 listopada 2022
Hotel Remes Sport & Spa

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH
ODDZIAŁ POZNAŃ
Sobota 26.11.2022
09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30

Powitanie uczestników, przedstawienie firm, wykładowców i trenerów; informacje o aktualnych działaniach PTTD
oraz planach Oddziału Poznań - Prezes PTTD Oddziału Poznań dr n. med. Arkadiusz Rutkowski

10.30 – 12.20

Korona na implancie w dobie cyfrowej protetyki - od skanu wewnątrzustnego do gotowej korony.
Cyfrowy „workflow” wykonania pełnokonturowej korony na implancie z wykorzystaniem narzędzi i możliwości
nowoczesnej protetyki - tech. dent. Katarzyna Pająk, firma SILESIA DENTAL

12.20 – 12.30

Manipulatory 3D SpaceMouse firmy 3Dconnexion – wysoka efektywność i ergonomia pracy w Exocad
- Mieczysław Trzciński - Sales Director 3Dconnexion

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa

13.00 – 14.00

Nowoczesna artykulacja w praktyce klinicznej i laboratoryjnej - "Bio-Art" w systemie CCC
- lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, firma HOLTRADE

14.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

15.00 – 16.00

Laboratoryjne wykonanie aparatu płytkowego metodą akrylu sypanego ze zdobieniami. Zastosowanie różnych śrub
- tech. dent. Bartłomiej Gordon

16.00 – 17.00

OT Equator "Rhein’83" – uniwersalny mikro-zatrzask i filar protetyczny - do protez ruchomych i stałych
- lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, firma HOLTRADE

17.00 – 18.00

Czy stosowanie artykulatora bez łuku twarzowego ma sens? Jak ułatwić pracę lekarza i technika?
- tech. dent. Przemysław Rajczak

20.30 – 02.00

Uroczysta kolacja - spotkanie integracyjne…

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH
ODDZIAŁ POZNAŃ
Niedziela 27.11.2022
8.00 – 9.00

Śniadanie

WARSZTATY:
9.00 – 13.00

Proste warstwowanie - szybkie malowanie: czyli jak sprawnie i bez utrudnień wydobyć naturalne piękno
z pełnokonturowej korony cyrkonowej - tech. dent. Katarzyna Pająk, firma SILESIA DENTAL

Podczas warsztatu uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę jak wykonać naturalną koronę w pełnej anatomii. Dowie się jak wybrać odpowiedni
materiał pod przyszłe uzupełnienie protetyczne, jak go prawidłowo przygotować do poszczególnych etapów pracy. W części praktycznej,
uczestnik wykona samodzielnie charakteryzację korony farbkami Celtra Universal Stain & Glaze oraz licowanie ceramiką Celtra Ceram.
Warsztat dla grupy 8 osób + obserwujący, prosimy o zabranie swoich ulubionych narzędzi do modelowania i obróbki ceramiki.
9.00 – 13.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Łuk twarzowy i artykulator nastawny Bio-Art w prawidłowej, nowoczesnej protetyce dentystycznej –
proste kroki do sukcesu - lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak, firma HOLTRADE

Montaż łuku twarzowego na głowie pacjenta - pobieranie danych do artykulacji indywidualnej.
Przeniesienie rejestracji łukiem twarzowym do artykulatora indywidualnie regulowanego.
Montaż modeli szczęki górnej w artykulatorze na podstawie danych zarejestrowanych łukiem twarzowym.
Pomiary i nastawianie indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych.
Analiza i ustawienie kątów Bennetta.
Użycie artykulatora A7 Plus Bio-Art ustawionego indywidualnie do analogowej i cyfrowej (Exocad) artykulacji dynamicznej.
Warsztat - dwie grupy po dwie godziny, każda 10-15 osób. Rozpoczęcie godz. 9.00 i godz. 11.00

9.00 – 13.00

Doginanie i łączenie elementów drucianych w ortodoncji - tech. dent. Bartłomiej Gordon, firma POLKARD
Osoby chcące wziąć aktywny udział w warsztacie proszone są o przyniesienie modeli ortodontycznych
oraz kleszczy kramponowych i wklęsło-wypukłych.
Warsztat i pokaz dla 15-tu osób.

POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH
ODDZIAŁ POZNAŃ
Zgłoszenie udziału z potwierdzeniem wpłaty przyjmowane będą w terminie do 10-go listopada 2022.
Koszt uczestnictwa obejmujący udział w konferencji, przerwy kawowe, obiad, kolację oraz nocleg ze śniadaniem w pokoju dwu-,
lub trzyosobowym wynosi:
- członkowie PTTD Oddział Poznań - 500 zł (częściowa refundacja),
- osoby niezrzeszone - 650 zł,
- słuchacze i studenci - 600 zł,
- dopłata za pokój jednoosobowy - 150 zł.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność wpłat (wpływ na konto). Osoby, które dokonają wpłaty do dnia 20-go października, biorą udział w
losowaniu apartamentu Cristiano Ronaldo, w którym piłkarz mieszkał podczas EURO 2012.
Losowanie nagród!!! Spośród osób, które wypełnią formularz dla firmy 3dconnexion, zostaną rozlosowane dwie, wartościowe nagrody,
manipulatory: SpaceMouse Pro oraz SpaceMouse Wireless.
Wpłaty proszę dokonywać: PTTD Oddział Poznań, nr konta 63 1540 1072 2107 9101 8201 0008, w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko
osoby zgłaszanej wraz z dopiskiem „Konferencja szkoleniowa - Opalenica 2022”
Wpłaty proszę potwierdzać u Ewy Sanockiej na adres e-mail: ewaes1962@tlen.pl tel. 608 492 087 z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu
oraz danych do rachunku.
Zapisy na wybrany warsztat są realizowane dla ograniczonej grupy uczestników wg kolejności zgłoszeń (po potwierdzeniu wpłaty). Zgłoszenia
przyjmuje Przemysław Rajczak na adres e-mail: p.rajczak@wp.pl nr telefonu: 601 432 052
Miejsce: Hotel REMES Sport & Spa, Opalenica, Parkowa 48
25.11.2022 - dla chętnych STRZELECKIE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI TECHNIKÓW DENTYSTYCZNYCH
Organizator - Jerzy Burek, e-mail: strzeleckie.mp.td@o2.pl tel. 501 64 78 67
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