Spotkanie szkoleniowe
dla techników dentystycznych
Olsztyn, Hotel Pirat
18-20.05.2018
Szanowni Państwo!
Zapraszamy na spotkanie, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat laboratoryjnego
zastosowania materiałów niemieckiej firmy Dentaurum.
Szkolenie jest adresowane do dwóch grup techników: tych, którzy zajmują się protetyką, oraz
tych, którzy wykonują aparaty ortodontyczne.
Wykłady i pokazy poprowadzą Piotr Czarnobil, Bartłomiej Gordon, Waldemar Osypiuk i Robert
Ruszczak.
Prace nad szczegółowym programem trwają. W ogólnym zarysie przedstawia się on
następująco:
Bartłomiej Gordon, w formie wykładu, przedstawi zasady wykonywania aparatów
płytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad osadzania i zastosowania śrub
ortodontycznych. Drugi z jego wykładów, połączony z pokazem zastosowania
punktarko-zgrzewarki, umożliwi Państwu poznanie zasad i metod łączenia metali
w aparatach ortodontycznych.
Piotr Czarnobil przedstawi kompletny system porcelany ceraMotion® firmy Dentaurum,
a Robert Ruszczak konkretne przypadki jej zastosowania.
Waldemar Osypiuk wygłosi wykład nt. wykonywania protez szkieletowych na teleskopach.
Każda z dwóch prowadzonych równolegle „ścieżek” szkoleniowych kończyć się będzie
panelem dyskusyjnym, w trakcie którego uczestnicy będą mogli zadawać pytania na temat
nurtujących ich problemów. Sugerujemy nadsyłanie na nasz adres pytań lub zagadnień,
które Państwa zdaniem powinny zostać przedyskutowane w trakcie panelu.
Zgłoszenia przyjmujemy na załączonej karcie zgłoszenia do dnia 27.04.2018.
Prosimy o zaznaczenie na zgłoszeniu wybranej „ścieżki” – ortodontycznej lub protetycznej.
+48 (89) 541 83 83

www.polkard.pl

polkard@polkard.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 18-20.05.2018
Miejsce: Hotel Pirat
ul. Bałtycka 95, 11-041 Olsztyn
www.pirat.com.pl
TYLKO

320

PLN (brutto)

Lub 60 PLN brutto (wykłady+obiad
+przerwy kawowe - 19.05.2018)

Cena (320 PLN) obejmuje:
- udział w wykładach,
- 2 noclegi w pokojach dwuosobowych,
- wspólną kolację (grill) w piątek (18.05),
- śniadania (19.05, 20.05), obiad i kolację (19.05) oraz przerwy kawowe,
- 70 minut gratis w strefie welness&spa,
- 20% rabatu na dania z karty w restauracji Nie Lada Ryba
(lokal po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler),
- 20% rabatu na sprzęt wodny.
Program ramowy:
18.05.2018 (piątek)
14.00-19.00 – przyjazd do Hotelu
Pirat, zakwaterowanie
19.00-19.20 – powitanie
uczestników szkolenia w sali
kolumnowej
19.30 – wspólna kolacja (grill,
występ „człowieka orkiestry”)

19.05.2018 (sobota)
Technicy ortodonci
9.00-10.30 - wykład (B. Gordon)
10.30-11.00 - przerwa kawowa
11.00-12.30 - wykład (B. Gordon)
12.30-13.30 - panel dyskusyjny (I)
13.30-14.30 - obiad
14.30-16.00 - panel dyskusyjny (II)
20.05.2018 (niedziela)
8.00 – śniadanie, czas wolny
12.00 – wykwaterowanie

Technicy protetycy
11.00-12.30 - wykład (W. Osypiuk)
12.30-13.00 - przerwa kawowa
13.30-15.00 - Wykład (P. Czarnobil,
R. Ruszczak)
15.00-16.00 - obiad
16.00-17.00 - panel dyskusyjny (I)
17.00-18.30 - panel dyskusyjny (II)

