WARSZTATY KONGRESOWE, 1-3 MARCA, PIĄTEK-NIEDZIELA
PIĄTEK 1 MARCA
15.00-18.00

tech. Wojciech Bociek

Warsztaty z oprogramowania Exocad
(kurs dla zaawansowanych)

Exocad warsztaty z oprogramowania – kurs dla osób pracujących w Exocad
• Omówienie elementów systemu CAD/CAM, skaner, frezarka, program do projektowania, materiały,
synteryzacja cyrkonu
• Omówienie nowości w oprogramowaniu, trick and tips
• Korzyści płynące z aktualizacji oprogramowania
• Pełno anatomiczne prace w odcinku przednim z biblioteki z wyborem zębów różnych kształtów
• Most wykonany w technologii CAD/CAM zapewniający wymagania jakościowe i estetyczne
• Wykonanie projektu mostu w pełnym zakresie - od skanowania modelu do wysłania zaprojektowanego pliku do centrum frezowania

15.00-18.00

mgr inż. Iwo Rutański

Diagnostyka obrazowa CBCT w gabinecie
– warsztaty praktyczne - zapoznanie z funkcjami oprogramowania 3D Carestream. Omówienie badania tomograficznego z objaśnieniem
przeznaczenia i sposobu wykonania.

Warsztaty obejmujące zagadnienia podstawowe jak np. zakres pola obrazowania czy wartości
rozdzielczości skanu, a także bardziej złożone - obsługa oprogramowania Carestream.
Przedstawione zostaną przykładowe badania tomograficzne z objaśnieniem ich przeznaczenia
oraz sposobu wykonywania.
• Kompleksowe omówienie funkcji oprogramowania 3D
• Warsztaty z obsługi przeglądarki 3D
• Pozycjonowanie pacjenta
• Dawka pochłonięta, a dawka wypromieniowana
• Dawka promieniowania w badaniu; to dużo czy mało?
• Omówienie przypadków
• Pytania, dyskusja

18:00-20:30

dr Kiryl Kirylov

Warsztaty CAD/CAM
(od skanowania poprzez projektowanie Exocad

mgr Zbigniew Sowiński

do frezowania i wykończenia)

tech. Jacek Świecimski

Na kursie zostaną zaprezentowane procedury i technologie, które pozwolą Państwu efektywnie
prowadzić pracownię CAD/CAM w gabinecie.
• Przygotowanie pacjenta, skanowanie, prezentacja całej procedury
• Kiedy i jak zorganizować pracownię protetyczną Cad/Cam w gabinecie
• Zaprojektowanie i wyfrezowanie 1 korony i 1 inlay
• Korzyści dla pacjenta płynące z wdrożenia w gabinecie protetyki jednego dnia
• Korzyści dla gabinetu płynące z wdrożenia w gabinecie protetyki jednego

SOBOTA 2 MARCA
18:00-20:30

tech. Jacek Świecimski

Warsztaty CAD/CAM

dr Kiryl Kirylov

(od skanowania poprzez projektowanie Exocad
do frezowania i wykończenia)

Na kursie zostaną zaprezentowane procedury i technologie, które pozwolą Państwu efektywnie
prowadzić pracownię CAD/CAM w gabinecie.
• Przygotowanie pacjenta, skanowanie, prezentacja całej procedury
• Kiedy i jak zorganizować pracownię protetyczną Cad/Cam w gabinecie
• Zaprojektowanie i wyfrezowanie 1 korony i 1 inlay
• Korzyści dla pacjenta płynące z wdrożenia w gabinecie protetyki jednego dnia
• Korzyści dla gabinetu płynące z wdrożenia w gabinecie protetyki jednego

18:00-20:30

mgr Zbigniew Sowiński

Warsztaty Cyfrowy Wycisk

dr Piotr Skrzyszewski

Kurs wprowadzający techniki skanowania,
procedura realizacji prac.

Kurs ma na celu przybliżenie i rozszerzenie następujących zagadnień:
• Zobrazowanie potrzeb leczenia przy użyciu skanera wewnątrzustnego Carestream 3600
• Komunikacja i współdziałanie z laboratorium protetycznym
• Plan leczenia - od rozpoznania, poprzez projekt 2D/3D aż po akceptację przez pacjenta
• Wycisk cyfrowy
- technika skanowania
- korzyści płynące z pracy w otoczeniu wirtualnym CAD/CAM
- komfort pacjenta - przewaga nad wyciskiem analogowym
- analiza trudnych przypadków - skan poddziąsłowy, złożona implantoprotetyka, retrakcja i umiejętność analizy zeskanowanych obrazów

NIEDZIELA 3 MARCA
09:00-17.00

dr n. med Bartosz Cerkaski

DSDApp Day - Warsztaty i pokaz LIVE
Umiejętności pozwalające na rozpoczęcie
przygody z DSD i DSDApp i Tworzenie
Uśmiechu like a Pro natychmiast po szkoleniu.

Podczas warsztatów przedstawiony zostanie na żywo na pacjencie pełen protokół dokumentacji
fotograficznej oraz skanowania za pomocą skanera Carestream CS3600 oraz projektowania 2D
i 3D oraz wykonania i przymiarki mock-up’u Digital Smile Design i Emocjonalnej Próby Uśmiechu.
• Wykonywanie zdjęć like a Pro
• Tworzenie Projektów Uśmiechu like a Pro
• Planowanie leczenia like a Pro
• Komunikacja z Laboratorium like a Pro
• Uzyskiwanie Rezultatów Ostatecznych zgodnych z Projektem z DSD Planning Center lub DSD App 3D
• Przymiarki i Próby Uśmiechu na żywo
• Zamień swoich Pacjentów w największych fanów!

WARSZTATY KONGRESOWE
Warsztaty CAD/CAM, 1 marca, 18.00-20.30

250 zł

Warsztaty z oprogramowania Exocad (kurs dla zaawansowanych)
1 marca, 15.00-18.00

250 zł

Diagnostyka obrazowa CBCT w gabinecie
1 marca, 15.00-18.00

250 zł

Warsztaty Kongresowe CAD/CAM
2 marca, 18.00-20.30

250 zł

Warsztaty Kongresowe Cyfrowy Wycisk (kurs wprowadzający)
2 marca, 18.00-20.30

250 zł

DSDApp Day - Warsztaty i pokaz LIVE
3 marca, 09.00-16.30

1650 zł

