www.dentalsmart.biz

Supernatural
"Supernatural is natural not yet understood."

24. - 25. maj 2019, Kaptol Boutique Cinema
Zagreb, Hrvaška
Postavite svoje zobozdravstvo na naslednjo stopnjo z dr. Eric Van Dooren in dr. Florin Cofar
Bodite “dentalsmart” in prihranite 500 EUR do 1. maja 2019 z uporabo promocijske kode “Prodent Int.”
Sponzor: Prodent Int., Ljubljana

Program
Glavne teme:
Razumevanje in upravljanje povezave med parodontologijo in protetiko v področju biološke širine.
Razumevanje protetičnega seta instrumentov in omejitev sistema implantatov. Izbira prave indikacije.
Anatomija transmukoznega profila.
Rokovanje z mehkimi tkivi kot sinergija med kirurškimi postopki in protetičnim oblikovanjem.
Nov pristop pri načrtovanju nasmeha.
Načrtovanje uspeha- digitalne strategije, ki delujejo.
Digitalni delovni postopek pred, med in po kirurškem posegu in kako se razlikuje v primerjavi s konvencionalnim/analognim pristopom?
Začasna restavracija. Oblikovanje začasne oskrbe pred kirurškim posegom. Izbira materiala.
Digitalna strategija za protetiko.

Primeri “v živo”:
Kirurgija in zdravljenje v “ živo”:
Digitalen potek dela; pred, med in po kirurškem posegu.
Zobni vsadek v sprednjem področju.
Pregled načrtovanja in vodena kirurgija.
Vprašanja in odgovori

Več o
Včasih trčita dva svetova. Kot analogni in digitalni. Včasih se srečata dve osebi,
vsaka s svojimi idejami in pogledi in rodi se nekaj novega in lepega.
Včasih morajo ljudje stopiti izven svojega območja udobja, da se učijo in rastejo.
Če ste eden teh ljudi, se nam pridružite v Supernatural.
Postanite del izkušnje, ki vam bo pokazala vizualno,
klinično in čustveno zgodbo mladega in briljantnega zobozdravnika,
ki se bo srečal z enim največjih Titanov v zobozdravstvu.
Ugotovili boste, kaj je k sodelovanju združilo Florina Cofarja in Erica Van Doorena.
Odkrili boste vse ovire, ki sta jih morala premagati in rešitve,
ki sta jih morala ustvariti, da bi dosegla uspeh. In postala vizionarja,
ki oblikujeta prihodnost zobozdravstva. In prihodnost je digitalna.
Naučili se boste najpomembnejših tehnik, delovnih tokov in protokolov,
da bi v svojo prakso vključili digitalno zobozdravstvo.
Naučili se boste, kako ponovno izumiti igro in jo prenesti na naslednjo stopnjo.
Ostanite z nami ob odkrivanju njune resnične zgodbe preobrazbe in uspeha.

Predavatelji

Dr. Eric Van Dooren
je študiral na Katoliški Univerzi v Leuvenu v Belgiji.
Študij dentalne medicine je zaključil leta 1982.
Po diplomi je odprl privatno ambulanto v Antwerpnu (Belgija)
s poudarkom na parodontologiji, fiksni protetiki in implantologiji.
Trenutno je gostujoči professor na Univerzi v Liegeu (Belgija) in na Univerzi v Marseillu.
Je aktiven član Evropske akademije za estetsko zobozdravstvo.
Je tudi član uredniškega odbora za Teamwork (Nemčija) /PPAD(US)/Journal of cosmetic dentistry
in je član Belgijskega zobozdravniškega združenja.
Je mednarodni predavatelj na področju estetskega zobozdravstva, implantologije in estetske paradontalne kirurgije.

Dr. Florin Cofar
je študiral na Univerzi Victor Babes v Timisoari (Romunija).
Študij dentalne medicine je zaključil leta 2007.
Vpisal je postdiplomski študij na NYU College of Dentistry in na Harvardu; poslovna smer.
Specializiran je v estetsko interdisciplinarno zobozdravstvo.
Dela skupaj s preostalimi priznanimi zobozdravniki; Christian Coachman, Eric van Dooren in Paulo Kano.
Je mednaroden predavatelj na področju dentalne estetike, digitalnega zobozdravstva, oblikovanje nasmeha.
Predava v več kot 30 državah, vključno na priznanih akademijah
(American Academy of Cosmetic Dentistry in Brazilian Academy of Cosmetic Dentistry).
Je vodilen izvedenec za nekatera najbolj cenjena podjetja na tem področju (Ivoclar, MIS, DSD, and Planmeca).
Poznan je po svojem videografskem delu v zobozdravstvu. Je avtor nekaterih najbolj popularnih videov v zobozdravstvu.
Trenutno predava po vsem svetu in opravlja delo v svoji privatni ambulanti v Timisoari v Romuniji.

1. dan - Petek, 24. maj 2019
@ Kaptol Boutique Cinema
08.00 - 09.00

Registracija, pozdrav in uvodne besede

09.15

Pregled, spoznanja in ključne točke pri načrtovanju zdravljenja in izvedbi primerov
Dr. Eric Van Dooren & Dr. Florin Cofar

10.45

Odmor za kavo

11.15

Prilagajanje analogne miselnosti digitalnemu svetu
Dr. Eric Van Dooren & Dr. Florin Cofar

12.45

Odmor za kosilo

13.45

Arhitektura zdravljenja. Oblikovanje optimalnega poteka dela
Dr. Eric Van Dooren & Dr. Florin Cofar

15.00 - 15.30

Odmor za kavo

15.30 - 17.00

Foto in video protokol za analizo pacienta
predavanje in demonstracija, Ciprian Boca

17.00

Zaključek

@ Hotel Academia
18.00

Mojstrski tečaj o komunikacijskih veščinah
dr. Quoc An Nguyen
Št. udeležencev: 15
Cena tečaja: 100 EUR (vsi prispevki so za nevladno organizacijo “Smiles for Tanzania”)

19.30

Zaključek

2. dan - Sobota, 25. maj 2019
@ Kaptol Boutique Cinema
09.00

Predstavitev kliničnega primera “v živo”

09.15

Načrtovanje zdravljenja in interdisciplinarna integracija.
Razumevanje posledic naših oblikovalskih odločitev.
demonstracija na pacientu “v živo”, Dr. Florin Cofar

10.30

Odmor za kavo

11.00

Zobni vsadki v estetskem področju
operacija “v živo”, Dr. Eric Van Dooren

13.00

Odmor za kosilo

14.00

Digitalni potek dela na preprost in predvidljiv način ob uporabi Smile Cloud
Načrtovanje zdravljenja – DENTCOF ekipa

15.00

Odmor za kavo

15.30

Analiza primerov udeležencev
interaktivna seja, Dr. Eric Van Dooren & Dr. Florin Cofar

16.30

Vprašanja in odgovori

Namestitev
Hotelska namestitev ni vključena v ceno.
Možne so individualne rezervacije v naslednjih hotelih:

Hotel Jagerhorn
Ilica 14
Tel: +385 1 4833 877
Cena: od 85 EUR
Hotel Academia
Tkalčićeva 88
Tel. +385 1 4550 046
Cena: od 90 EUR
Hotel Westin
Izidora Kršnjavog 1
Tel: +385 1 4892 000
Cena: od 110 EUR
Hotel Dubrovnik
Gajeva 1
Tel: +385 1 4863 555
Cena: od 120 EUR

Dodatne informacije
Kotizacija
1.000 € + ddv (do 1. maja 2019 - promo koda: Prodent Int.);
1.500 € + ddv (po 1. maju 2019)
Kotizacija vključuje:
- vstopnica za udeležbo na dvodnevnem izobraževanju (24.-25.5.2019)
- odmori za kavo in kosilo
- priročnik in delovni materiali
- gala večerja v Wine bar Bornstein (24.05.2019) in
Supernatural live party v Booze & Blues klubu (25.5.2019).

Podatki za plačilo kotizacije:
DENTALNI MEGASTORE d.o.o.
Podloznica 17
Velika Gorica 10410, Croatia
VAT ID : HR01978240792
Zagrebacka banka d.d. Zagreb
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR8423600001102212574

