ШАНОВНІ ЛІКАРІ-СТОМАТОЛОГИ!
Запрошуємо вас на навчальну програму, що відбудеться
25-26 жовтня 2017 р., м. Львів
під час проведення ХV ювілейної міжнародної стоматологічної виставки
«Дентал-Україна»
25 жовтня 2017р. (середа) день перший.
Лекційна програма: “ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТ? 4 КЛЮЧІ ДЛЯ
УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ. ДІАГНОСТИКА. ЕНДОДОНТІЯ. РЕСТАВРАЦІЯ”.
Місце проведення лекційної програми:
м. Львів, Львівський Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17, конференц-зал № 2
(цоколь).
8.30-9.00 - реєстрація учасників
9.00-11.00 - 3D-ДІАГНОСТИКА
«Комп’ютерна томографія на первинному прийомі пацієнта як один із
важливих методів діагностики при плануванні лікування».
А. Тойбахтіна (Ведучий експерт Dentsply Sirona).

11.00-11.30 - перерва
11.30-13.00 - ЕНДОДОНТІЯ
«Ефективне та швидке рішення складних проблем з WAVE ONE GOLD».
Л.О. Ладигіна (Ведучий експерт Dentsply Sirona).

13.00-14.00 - перерва. вільний час, відвідання виставки
14.00-16.00 - РЕСТАВРАЦІЯ
«На шляху до досконалості в прямих реставраціях зубів з новою технологією
SphereTec».
Л.О. Ладигіна (Ведучий експерт Dentsply Sirona).

16.00-17.30 - ПРЯМА ТА НЕПРЯМА РЕСТАВРАЦІЯ.
«Використання технології CEREC на змішаному прийомі лікаря-стоматолога».
О. Шовкович (Ведучий експерт Dentsply Sirona).
17.30-18.00 - Відповіді лекторів на питання учасників. Завершення лекційної
програми

Після завершення лекційної програми — розіграш призів!
Вартість лекції: 800 грн. Для студентів, інтернів, викладачів - 600 грн.
Попередня реєстрація на лекцію обов’язкова! Кількість місць обмежена.
Організатор: ТзОВ «Прем’єр-Дентал» та Представництво Dentsply Sirona в Україні
Телефони для реєстрації та додаткової інформації:
(098) 800 26 86, (050) 390 13 07

ONLINE реєстрація: www.premier-dental.com.ua/programa
www.dentsplycis.com
www.dentsplysirona.com

26 жовтня 2017р. (четвер) день другий.
Практичний майстер-клас
«На шляху до досконалості реставрації»
Місце проведення:
м. Львів, навчально-освітній центр Прем’єр Дентал,
вул. Варшавська, 69Б
Лектор - Л.О. Ладигіна
Лікар-стоматолог, “Німецька стоматологія”, м. Харків, лікар-стоматолог вищої
категорії, спеціалізація з естетичної стоматології, ендодонтії, стоматології
дитячого віку. Асистент кафедри терапевтичної стоматології післядипломної
освіти ХМАПО. Сертифікований Тренер компанії Dentsply Sirona, ведучий
експерт Dentsply Sirona з напрямку ендодонтія та реставрація. Автор
публікацій з реставраційних та інноваційних ендодонтичних технологій в
клінічній практиці.

ПРОГРАМА МАЙСТЕР-КЛАСУ:
• Як можна досягти красивої і натуральної посмішки? Нова технологія SphereTec.
• Сила ONE і збереження тканин зубів в прямій реставрації (ефективні адгезивні
протоколи).
• Ідеальний контактний пункт у бокових зубах.
• Протокол полірування для досягнення глянцевого блиску.
• Клінічні докази – успішні результати прямої реставрації.
Розклад
9:30 - 10:00 - реєстрація учасників
10:00 - 17:00 – майстер-клас

Учасники отримують Сертифікат про проходження навчання та подарунок!
Вартість участі в майстер-класі: 900 грн. Для студентів, інтернів, викладачів - 800 грн.
Вартість участі в програмі лекція+майстер-клас (25 жовтня та 26 жовтня): 1700 грн.
Для студентів, інтернів, викладачів – 1400 грн.
Попередня реєстрація на практичний майстер-клас обов’язкова! Кількість місць обмежена.
Організатор: ТзОВ «Прем’єр-Дентал» та Представництво Dentsply Sirona в Україні
Телефони для реєстрації та додаткової інформації:
(098) 800 26 86, (050) 390 13 07

ONLINE реєстрація: www.premier-dental.com.ua/programa
www.dentsplycis.com
www.dentsplysirona.com

