Always be prepared to
upgrade your knowledge
Föreläsning och live demo med Bill Marais, RDT

Om föreläsningen

Om Bill Marais

Under kursdagen kommer du bland annat få ta del

Bill Marais är utbildad RDT och har stor erfarenhet

av Bill’s synsätt, samt teknik vid framställning av:

inom alla aspekter av tandteknik, inklusive kron- och
broprotetik, individuellt anpassad vård baserad på pa-

•

Hybridbaserade helkäksbroar med ZrO - eller Pek-

tientens muskelförhållande, proteser och implantatar-

kton baser i kombination med Initial Zr-FS, Gradia

bete. Bill mottog sin kandidatexamen i Kapstaden,

PLUS GUM och Lustre Pastes.

Sydafrika.
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•

Säkerställandet av perfekta resultat med hjälp av
en unik kommunikationsapproach samtidigt som
man förstärker kontrollen med diagnostiska provisorier.

•

Alla steg när det gäller Pekkton®pressteknik, porslinsuppbyggnad för att skapa naturliga och levande tänder med Initial LiSi Press och bondingen av
de individuella kronorna mot Pekktonstrukturen.

•

Lär dig en förenklad wax-up teknik för implantatstödda helkäksbroar, inklusive understrukturen.

•

Du får också lära dig göra mer levande och naturliga kronor med minimalt användande av porslinspulver och monolitiska frontersättningar.

•

Se hur man åstadkommer naturlig ytstruktur i
kombination med perfekt anpassad glansbränning
utan att ytstrukturen går förlorad!

•

Ta del av en step-by-step guide för att skapa en
naturlig smile design.

•

Få kunskap om Digitala Diagnostistiska Wax-up
protokoll.

Hans lab är känt för hur de lyckas med komplexa fall,
inklusive implantatarbeten, neuromuskulära fall och
avancerade estetiska restaurationer.

Förhandsboka nu
för att säkra din plats
Din slutgiltiga bekräftelse
kommer i augusti

Om du bara ska gå på en kurs i år
är det denna du ska välja!

Om du bara
ska gå på en
kurs under
året så är det
denna du ska

Datum: 2018-09-18
Tid: 09:00-16:00
Bokning: http://gclectures.dk
E-mail: info.nordic@gc.dental
Tel: 0707 207 650

Plats: Den Blå Planet,
Danmarks akvarium, Kastrup,
nära Köpenhamns flygplats
Pris: 1500 SEK plus moms
Lunch, kaffe och kaka ingår

