Celtra Press System
– developed to make a difference
Dviejų dienų praktiniai kursai - Celtra Press, Cercon ht, Celtra Ceram
3 karūnėlės - 2 pirmukai keramikos sluoksniavimui,
1 pilnos anatomijos premoliaras dažymui.

2019.03.29-30
tech. dent. Katarzyna Subotowicz
Laboratory „DENTA-PORT” ul. Wrzesińska 12 lok. 2, Warsaw
KATARZYNA SUBOTOWICZ Mano vardas Katarzyna Subotowicz. Aš esu dantų technikė ir tai yra

ne tik mano profesija, bet ir aistra. Mano patirtis dantų technikų laboratorijoje yra daugiau nei 20
metų. Per šiuos metus estetika tapo mano specializacija. Estetiką aš turiu omenyje plačiąja prasme nuo estetiškų laminačių, pilno kontūro cirkonio restauracijų iki “Holivudinių šypsenų”, individualizuotų
estetiškais pavieniais vainikais.
Praėjus keletui mano darbo metų, mano antroji aistra tapo mokymai. 1990 m. aš tapau Dentsply
lektorė, instruktorė ir Lenkijos opinijos lyderė. Dabar esu Dentsply Sirona tarptautinių paskaitų ir
kursų vedėja. Mano nuotykis su keramika prasidėjo su “Ceramco 2”. Per daugelį metų aš tyrinėjau
daug skirtingų keramikų tiek Dentsply Sirona, tiek kitų gamintojų. Dabar matau aiškius privalumus naudojant
monolitines restauracijas iš Cercon cirkonio bei daug puikių Celtra Press ir Celtra Ceram keramikos savybių naudojant
tiek presavimo technikas, tiek sluoksniuojant ant cirkonio karkasų.

PIRMA DIENA

ANTRA DIENA

09:30 Sveiki atvykę į laboratoriją ! Rytinė kava.
09:45 - 11:00 Paskaita - teorija ir praktika su Celtra Press
sistema.
11:00 - 13:30 Praktiniai mokymai: Vaškinių liečių formavimas, objektų įpakavimas į presavimo žiedą,
pilno kontūro premoliaro presavimas. Bus
naudojamas MT ingotas.
Bus demonstruojama 3-jų vienetų tilto presavimo technika.
13:30 Pietūs
14:00 - 17:30 Praktiniai mokymai: Celtra Ceram keramikos
sluoksniavimas and išpresuoto pirmuko
karūnėlės. Bus demonstruojama „cut-back“
technika, naudojamas LT ingotas. Išpresuotų
objektų išpakavimas, smėliavimas, taikymas
ant modelio.
19:00 Vakarienė. Laisvas laikas vakarinėje Varšuvoje.

09:30
09:30 - 10:00
10.00 - 13.30
13:30
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17:00

Rytinė kava.
Paskaita - pagrindinės cirkonio dioksido savybės, jo pasirinkimo ypatumai praktikoje.
Celtra Ceram keramikos kepimas ant priekinio
vainikėlio išfrezuoto iš skaidraus HT cirkonio.
Pietūs
Dažymo ir glazūravimo technikos naudojant universalius dažus ir glazūrą.
Pilno kontūro premoliaro karūnėlės išpresuotos
iš Celtra Press užbaigimas. Naudosime „die material“ - „kulties medžiagą“ tiksliai karūlnėlės
spalvai išgauti.
Dviejų pirmukų pagamintų iš Celtra Press ir Cercon HT užbaigimas - dažymas ir glazūravimas.
Diskusija, atsakymai į klausimus. Kursų pabaiga.

Dalyviai - max. 8;
Kaina - 290 € be PVM.
Informacija ir registracija:
+370 687 12318 arba info@mpdental.lt
Bus išduodami LR Odontologų rūmų patvirtinti 16 val. sertifikatai.
Į Varšuvą atvykstame Kovo 28 d. (ketvirtadienį) ir apsistojame šalia laboratorijos, miesto centre esančiame viešbutyje Hotel Hetman***, kaina asmeniui 39 € už naktį dviviečiame kambaryje. Kursai vyks dvi dienas - Kovo 29 ir 30 d. (penkltkadienį ir šeštadienį).
Šeštadienį po kursų vykstame namo į Lietuvą.
Į Varšuvą galima vykti tiek lėktuvu, bilieto kaina pirmyn ir atgal ~ 150 €, tiek savo transportu ~ 6/7 val. kelio nuo Vilniaus.

