9 & 10 MAART 2020

DIRK GALLE

STEPHANE BROWET

Deze 2-daagse cursus richt zich met name op restauraties in zowel anterieur als
posterieur gebied. Er is aandacht voor de morfologie en de kleuropbouw in bijvoorbeeld een klasse I (inclusief
een knobbelopbouw) en een diasteemsluiting in het front, dwerglateralen, gebruik van glasvezelversterking.
De training bevat een theoretisch deel en een hands-on deel. Tijdens het hands-on deel is er de mogelijkheid
tot gebruik van composiet met vitacodering (G-ænial) of eigen kleurensysteem (Essentia).
INHOUD VAN DE CURSUS:
•

Polychromatische opbouw van een frontelement door middel van speciale effecten om de
individuele esthetiek te verbeteren

•

Maskeren van sterke verkleuringen

•

Knobbelvervaardiging in posterior gebied

•

Toepassen van glasvezelversterking in zowel anterior als posterior gebied

•

Morfologische uitbouw van dwerglateralen

INSCHRIJVEN
U kan zich inschrijven voor deze Nederlandstalige cursus door middel van een inschrijfformulier. De cursus is voor
individuele tandartsen maar ook geschikt voor groepen. Maximaal 16 cursisten per cursus.
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KRT-PUNTEN
(voor de Nederlandse
tandartsen)

DAGINDELING
Op dag 1 ontvangen wij u graag op onze Campus in Leuven voor de lunch om 12u. Rond 17.00 uur is de eerste trainingsdag
afgelopen. Op dag 2 start de training om 09.00 uur tot 17.00 uur. Tussendoor zijn er koffie- en theepauzes en krijgt u een
lunch aangeboden.
Aan het einde van de eerste dag is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een gezamenlijk diner. Indien gewenst
kunnen wij voor u een hotelovernachting in het centrum van Leuven reserveren.
EIGEN GROEP
Heeft u een eigen groep tandartsen van minimaal 8 deelnemers? GC kan deze cursus dan geven op de door u gewenste
data en locatie. Neem hiervoor contact met ons op via education.benelux@gc.dental of via +32 16 74 18 60.

KOSTEN
Esthetisch Restaureren: € 449,-*
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 119,-*
* Alle prijzen zijn excl. BTW
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LOCATIE
GC Europe Campus
Interleuvenlaan 33
3001 Leuven
www.benelux.gceurope.com

