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Z A P R O S Z E N I E



Firma Holtrade oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (Oddział Gdańsk), Polskie Towarzystwo Techników Den-
tystycznych serdecznie zapraszają na konferencję szkoleniową Dental Team Projekt 2014 „Estetyka w protezach 
ruchomych”. 

PIĄTEK 10.10 od 10:00 do 20:00 WARSZTATY dla techników dentystycznych
od 10:00 do 16:00 Materiały termoplastyczne PRESSING DENTAL Prowadzący: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak 
Prezentacja technologii wykonania elementów protetycznych stosowanych w technice dentystycznej przy użyciu 
urządzenia do wtrysku termicznego J100 – Pressing Dental / Praca na modelu / Utwardzenie modelu / Modelo-
wanie woskiem elementów przyszłej protezy acetalowej / Puszkowanie / Wyparzanie / Wykonanie wtrysku ter-
micznego Pressing Dental za pomocą urządzenia J100 / Wybicie protezy z puszki / Obróbka mechaniczna protezy 
acetalowej / Ćwiczenia praktyczne dla uczestników: modelowanie protezy szkieletowej z wosku

od 10:00 do 16:00 Zatrzaski protetyczne RHEIN’83 Prowadzący: tech. dent. Kitty Brasola (Włochy)
Prawidłowe wykorzystanie elementów systemu retencyjnego do wykonania prac protetycznych typu overdenture  
OT  Cap, oraz rozwiązań  zewnątrzkoronowych (OT Cap, OT Strategy) w połączeniu z budowaniem wzmocnień odlewa-
nych z pojemnikami na matryce - OT Box - bez konieczności powielania modelu. Praca na fantomach firmy Rhein’83.

od 10 do 15 i/lub od 16:00 do 20:00 (dwie grupy) FAST PROTEC Prowadzący: tech. dent. Agnieszka Strawińska
Wykonanie protezy całkowitej górnej metodą akrylu wlewowego: Umieszczenie protezy woskowej w wertykulatorze 
/ Doczepienie kanałów wlewowych do modelacji woskowej protezy / Wykonanie formy wlewowej w specjalnej 
puszce z dwóch warstw silikonu Putty / Usunięcie wosku i wyparzenie zębów sztucznych / Pokrycie modelu robocze-
go preparatem izolującym / Akrylowanie metodą wlewową / Polimeryzacja / Kontrola pracy w artykulatorze

SOBOTA 11.10  od 9:30 do 17:30
WYKŁADY
„Elastyczne elementy retencyjne – optymalne rozwiązanie dla poprawy funkcji i estetyki uzupełnień ru-
chomych konwencjonalnych oraz wspartych o wszczepy śródkostne. Zastosowanie łuku twarzowego  



i artykulatora w pracach protetycznych”. Wykładowca: dr n. med. Piotr Okoński – Katedra Protetyki Stomatologicznej 
WUM.
Wykorzystanie uzębienia resztkowego dla poprawy funkcjonowania protez ruchomych, przy użyciu zaczepów ku-
lowych oraz wymiennych matryc z materiału elastycznego / Biomechanika ruchomych uzupełnień protetycznych 
wspartych o wszczepy śródkostne / Nowe rozwiązania w konstrukcji elementów retencyjnych w sytuacjach klinicz-
nych z ograniczoną ilością miejsca w okluzji / Niepowodzenia w stosowaniu elementów retencyjnych oraz moż-
liwości wykonywania napraw  tego typu rozwiązań protetycznych / Łuk twarzowy i artykulator gwarancją dobrej 
współpracy pomiędzy lekarzem a technikiem

„Współczesne możliwości technologii dentystycznej stosowane w protezach ruchomych – systemy Rhein’83 i Pressing 
Dental”. Wykładowca: lic. st. tech. dent. Paweł Matusiak – Kierownik Merytoryczny Centrum Edukacyjnego Holtrade.
Systematyka podstawowych zatrzasków protetycznych stosowanych w technice dentystycznej / Nowocze-
sne („podatne”) elementy retencyjne – techniczne aspekty planowania uzupełnienia protetycznego na zę-
bach własnych pacjenta i implantach zębowych - Rhein’83 / Prace „kombinowane” – kliniczne labora-
toryjne procedury postępowania w nowoczesnej protetyce dentystycznej / Estetyczne klamry retencyjne  
w protezach tzw. szkieletowych – materiały termoplastyczne - Pressing Dental

WARSZTATY „Nowoczesna artykulacja”
Dla lekarzy dentystów: pokaz zastosowania łuku twarzowego – system Bio-Art.
Dla techników dentystycznych: artykulator i łuk twarzowy w pracowni techniki dentystycznej.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE „Wieczór w Sopocie”  od 20:30

ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI PRZYSŁUGUJE 7 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH.
UDZIAŁ W WARSZTATACH PRESSING DENTAL 10.10 – 220 ZŁ 
UDZIAŁ W WARSZTATACH RHEIN’83 10.10 – 260 ZŁ
UDZIAŁ W WARSZTATACH FAST PROTEC 10.10 – 100 ZŁ
UDZIAŁ W KONFERENCJI I WARSZTATACH 11.10  – 170 ZŁ
UDZIAŁ W SPOTKANIU INTEGRACYJNYM „WIECZÓR W SOPOCIE” 11.10 - 100 ZŁ
Konferencja i warsztaty odbędą się na terenie GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO:
konferencja - budynek Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1,  warsztaty - Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych 
Narządu Żucia przy ul. Tuwima 15.

Szczegółowe informacje i zapisy: szkolenia@holtrade.pl, tel.kom. 664 937 256 
Program dostępny: www.holtrade.pl
Płatności: BZ WBK IV Oddział w Warszawie nr konta  36 1090 1056 0000 0001 1847 8010
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