Formulari i regjistrimit

Programi i kursit

Workshop

Teoria
Restaurimi inovativ dhe
jashtëzakonisht i lehtë i
dhëmbëve anteriorë
Do të doja të regjistrohesha për kursin e
"COMPONEER" ditën e Premte 1 Nëntor 2019
(Teori) dhe ditën e Shtunë (Praktikë)

Emri:
Mbiemri:

Diagnoza: dhëmbë me anomali pozicioni, forme,
të ngjyrosur, të frakturuar e shumë më tepër raste
■■ Si mund ta bëj atë që dua me COMPONEER?
■■ Teknikat adezive
■■ Teknika të përdorimit të kompozitit në
funksion të COMPONEER
■■ Karakterizimi i sipërfaqes dhe formës
■■ Modifikim i formës, lustrim
■■

1-2 Nëntor 2019
Tiranë, Shqipëri

Praktika
■■

Restaurimi i plotë i dhëmbëve anterior në model

■■

Praktikë hap pas hapi nga përgatitja deri tek lustrimi

■■

Përdorimi i instrumenteve të rinj të COMPONEER

Rruga:

Qëllimi
Kodi postar / qyteti:
Shteti:
Telefon:

Afësimi teoriko-praktik duke përdorur
njohuritë themelore të Dentistrisë Estetike,
të kombinuara me këshilla dhe truke që do
të garantojnë një rezultat të
parashikueshëm në estetikë, funksion dhe
qëndrueshmëri.

E-mail:

Kohëzgjatja
E Premte: 15.00 - 17:00 Teori
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 19:00 Praktikë
E Shtunë: 9:00 - 10:00 Teori ( Protokoll pune)
10:00 - 10:30 Coffee Break
10:30 - 13:30 Praktikë
(7,5 orë mësimore gjithsej)

Vendndodhja e kursit

THE SMILE TO GO

Universiteti "ALDENT"
Rr. e Dibres Tiranë, Shqipëri

Kontakt
Arjan Llaziku
Cel: +355672022672

www.componeer.info

001119

Pjesëmarrje e kufizuar. Regjistrimi do të quhet i plotë vetëm pasi të
jetë shlyer detyrimi financiar. Përndryshe, vendi nuk mund të ruhet I
regjistruari mund të zëvendësohet nga një pjesëmarrës tjetër, në rast
mungese. Nëse nuk plotësohet një minimum pjesëmarrësish kursi do
të anulohet.

Kursi teorik dhe
praktik

Avantazhet
Të Lehta për t’u përdorur dhe efikase
Mjafton vetëm një seancë
■■ Restaurimi i dhëmbëve me
rezultate të shkëlqyera
estetike
■■ Nuk ka nevojë për marrje
mase ose punë laboratorike
■■ Opsioni më i mirë për
individualizime (zgjedhja e
ngjyrës, theksimi i formës dhe
strukturës)
■■ Ekonomike për dentistin dhe
pacientin me shkallë të lartë
suksesi dhe efikasiteti
■■ Zgjidhja për shumë kategori
pacientësh, me kosto të
arsyeshme për dentistin
■■

Ky kurs mëson teknikat bazë adezive në restaurimet
estetike të regjionit anterior, me theks të veçantë në
indikacionet e ndryshme për vendosjen e Fasetave
COMPONEER në regjionin anterior. Praktikat
diagnostike me raste të ndryshme do t'ju ndihmojnë të
arrini qëllimet tuaja në praktikën klinike.
Në pjesën praktike do të bëhet një rindërtim i plotë i
dhëmbëve anterior me COMPONEER; nën
mbikëqyrjen e Lektores do të përshtatni, vendosni dhe
rregulloni guackat e zmaltit në modelin e praktikës nga preparimi deri në lustrim. Workshop-i do të
përfundojë me një gamë të gjërë të këshillave dhe
trukeve praktike.

Sistemi i ri i
Fasetave Direkte
prej Kompoziti
COMPONEER është një guackë zmalti prej kompoziti, e
polimerizuar e parafabrikuar që kombinon avantazhet e
restaurimit të drejtpërdrejtë me ato të fasetave të
fabrikuara me laborator. COMPONEER ofron një
sipërfaqe vestibulare anatomike perfekte dhe e bën të
lehtë rindërtimin e drejtpërdrejtë të një ose më shumë
dhëmbëve anterior. Këto faseta shmangin kohën e gjatë
dhe lodhjen e stomatologut për krijimin e sipërfaqeve
anatomike estetike. Instrumentet dhe aksesorët e
projektuar posaçërisht për këto faseta i bëjnë ato të lehta
për t’u përdorur.

ÇeneDent
Arjan Llaziku
Cel: +355672022672
Coltène / Whaledent

■■

Situata fillestare
Pamja preoperatore
tregon një sërë lezionesh

karioze, dhëmbë të verdhë
dekolorim dhe pak

keqpozicionim.

Preparimi
Dhëmbët u preparuan
fare pak dhe
lezionet karioze
u hoqën.

Rezultati
Situata në foton e fundit tregon

dhëmbët anterior të harmonizuar
në lidhje me formën, ngjyrën

dhe pozicionin nëpërmjet
COMPONEER

Referues
PhD candidate.Stela Panteqi,
Pedagoge e brendshme pranë Universitetit
ALDENT, Departamenti i Stomatologjisë
prej 10 vjetësh.
Në prag të përfundimit të dizertacionit me
fokus studimin e restaurimeve estetike në
regjionin anterior dhe përdorimin e
fasetave të parafabrikuara prej kompoziti.
Kliniciste prej 10 vjetësh në klinikë dentare
private. Autore e një sërë artikujsh në
revista kombëtare e ndërkombëtare.

