OPLEIDINGEN 2020

8 MEI 2020

STEPHANE BROWET

Deze cursus door tandarts Stephane Browet staat in het teken van het gebruik van verschillende matrixsystemen
voor directe restauraties in zowel het front als de zijdelingse delen. Een duidelijke strategie zal u helpen om
voorspelbare contactpunten te creëren.
INHOUD VAN DE CURSUS:
•

Juiste materiaalkeuze kunnen maken in functie van de materiaaleigenschappen

•

Diasteemsluiting in het front beheersen, van freehand tot matrix

•

Juiste matrix keuze kunnen maken in de zijdelingse delen

•

Composiet keuze, hoe optimaal gebruik maken van de verschillende viscositeiten

•

Instrument keuze vereenvoudigen

•

Layering, combineer de time-savers met de juiste layeringtechnieken

•

Voorspelbaar occlusie opbouwen

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
Deze cursus start om 9u en eindigt rond 17u en bestaat uit presentaties, demo’s
en hands-on sessies. De nadruk zal liggen op het herstel van vorm en contour
bij diepe caviteiten waarbij aanvullende hulpmiddelen als separatieringen, wiggen en het gebruik van Teflon-tape uitgebreid aan de orde komen. Dit is meer
dan improvisatie of simpelweg tips & tricks, het gaat hier om strategie en ‘problem solving’. Beiden worden hand in hand gebruikt om ook de moeilijkste gevallen voorspelbaar te kunnen behandelen. Tijdens de hands-on sessies kunt u
de verschillende matrixsystemen, wiggen en separatieringen toepassen.
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
Opleiding Contactpunten € 349,-*
(incl. koffiepauzes en lunches).

Opties: diner € 39,-*, en hotelovernachting € 119,-*
* Alle prijzen zijn excl. BTW

LOCATIE
GC Europe Campus
Interleuvenlaan 33
3001 Leuven
www.benelux.gceurope.com
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