Co otrzymujesz?

Partnerzy:

Praktyczną wiedzę

Punkty edukacyjne

Materiały konferencyjne

Konsultacje z prowadzącymi

Certyfikat

Poczęstunek

sesja wykładowa prowadzona
przez znakomitych prelegentów

w formie praktycznego segregatora
z konspektami wykładów

potwierdzający uczestnictwo
w sympozjum lub szkoleniu

możliwość uzyskania nawet
24 punktów edukacyjnych

czas na indywidualną
rozmowę i pytania do wykładowców

MAKE ME SMILE.

przerwy kawowe i lunch

Rabat na czasopisma

50% na roczną prenumeratę Art of Dentistry oraz Asystentka i Higienistka Stomatologiczna
30% na roczną prenumeratę Polskiej Stomatologii Dziecięcej i Dental Estetic

Za termin przyjęcia zgłoszenia uznaje się dzień wpłynięcia środków na rachunek bankowy:
mBank S.A. nr 70 1140 2017 0000 4202 0486 9469 Opis przelewu: imię i nazwisko głównego uczestnika oraz numer zamówienia

ZAPISY:

forumdentysty.pl

+dodatkowy rabat -30 zł
przy zgłoszeniu FIRST MINUTE
tylko do 14 kwietnia
użyj KODU: FDPrzeszow1st

726 893 853 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)

+dodatkowy rabat -30 zł
przy zgłoszeniu FIRST MINUTE
tylko do 14 kwietnia
użyj KODU: FDPrzeszow1st

2 lub więcej lekarzy
stomatologów

349 zł,- /os.

379 zł,-

do 10 maja

do 10 maja

sympozjum

sympozjum

559 zł,-

od 11 do 20 maja

sympozjum

Patron Tytularny

Forum Dentysty Praktyka

24 maja 2019 Rzeszów

24.05.2019
piątek
10:00 - 16:30

Hotel Hilton Garden Inn
Al. Wacława Kopisto 1, Rzeszów
Centrum Handlowe Millenium Hall

Rejestracja
9:15-9:50

Sympozjum
Nowoczesny świat kompozytowy. Jak w praktyce świadomie i skutecznie
pracować z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technik i rozwiązań
lek. dent. Milena Łapaj
•
•
•
•
•

Ekwilibracja wypełnień. Czym jest oraz dlaczego warto i jak prawidłowo ją wykonywać?
Infiltracja. W jakich przypadkach jest skuteczna i kiedy warto ją stosować?
Poznasz nowoczesne odbudowy kompozytowe „pośrednio-bezpośrednie”.
Jak właściwie dopasować odpowiedni system wiążący do konkretnego przypadku?
Otrzymasz kilka nowych, praktycznych wskazówek dotyczących opracowania ubytku i modelowania.

Drukarka 3D w gabinecie.
Gadżet czy realna pomoc w pracy stomatologa?
Mateusz Misiak
•
•
•
•

Jakie są rzeczywiste zastosowania druku 3D w stomatologii?
Jak możesz zoptymalizować swoją pracę z pacjentem i technikiem dzięki użyciu drukarki?
Czy można ograniczyć ilość wizyt pacjenta dzięki drukarce 3D?
Zobaczysz na żywo jak wydrukować szablon implantologiczny.

Ubytki niepróchnicowego pochodzenia
- diagnostyka, profilaktyka i leczenie
dr n. med. Ewa Rusyan
• Czy pacjenci z zaburzeniami odżywiania lub refluksem pokarmowym są coraz częstszymi gośćmi w Twoim
gabinecie?
Jak rozpoznać takiego pacjenta; kiedy obserwować, a kiedy leczyć?
• Przedstawimy Ci aktualne wytyczne i praktyczne schematy postępowania u pacjentów z ubytkami
niepróchnicowego pochodzenia.
• Czy szczotkowanie może szkodzić zębom?
• Poznasz nowe preparaty, schematy profilaktyczne oraz metody leczenia zintegrowanego zaawansowanych
zmian.

Bioceramika w codziennej pracy lekarza stomatologa
- leczenie powikłań oraz regeneracja tkanek
dr. n. med. Krzysztof Gończowski
• Poznasz strukturę oraz kliniczne właściwości materiałów bioceramicznych i wskazania do ich stosowania.
• Jakie instrumenty, urządzenia i materiały będą Ci pomocne przy pracy z cementami bioceramicznymi?
• Zaprezentowane zostaną odmienne techniki pracy materiałami bioceramicznymi w różnych sytuacjach
klinicznych.
• Zapoznasz się ze schematami oraz procedurami leczenia.

Plan spotkania, wskazówki dojazdu, szczegółowy opis wykładów i sylwetki wykładowców na:

forumdentysty.pl

