Competence in Esthetics 2017
Simpozion Internațional de Estetică Dentară

VIENA, 10 - 11 noiembrie 2017
Austria Center Vienna | Bruno-Kreisky-Platz 1 | 1220 VIENA | Austria

Programul congresului
VINERI:

10 NOIEMBRIE 2017

11:00 – 13:00

Înregistrare

Presedinte Stiintific: o. univ. prof. dr. Thomas Bernhart

Sesiunea principală – PRELEGERI
13:00 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 15:30

Ceremonie de deschidere
Robert Ganley, Gernot Schuller, dr. Laurent Schenck, univ. prof. dr. Thomas Bernhart (US/AT/LI/AT)
Noi opțiuni de a proiecta un zâmbet: de la analog la digital, însă ghidat!
prof. asociat dr. Stefen Koubi & Hilal Kuday (FR/TK)
Implantologie Digitală - Câți biți sunt necesari?
dr. Tim Alexander Joda* (CH)
Complet Digital. Chiar și proteze totale?
prof. dr. Florian Beuer (DE)
Discuție după primul bloc de prelegeri
dr. Laurent Schenck

15:30 – 16:00

Pauză de cafea

16:00 – 16:30

“eLABor_aid®” - capture, calibrate & create!
Sascha Hein (DE)
Integrare perio-protetică - sinteză digitală
dr. Florin Cofar & Lorant Stumpf (RO/IE)
DIGITIZE IT - CAD/CAM e-o mică roată ce învârte lumea toată
dr. Gerwin V. Arnetzl (AT)
Dincolo de fotografia dentară
Milos Miladinov (RO)
Discuție după al doilea bloc de prelegeri
dr. Laurent Schenck

16:30 – 17:15
17:15 – 17:45
17:45 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30

Esthetic Party cu bufet

S e s i u n i

p a r a l e l e

Sesiuni paralele – DEMONSTRAȚII LIVE la standul Ivoclar Vivadent

13:30 – 14:15
14:45 – 15:15
16:00 – 16:30
17:00 – 17:30

17:45 – 18:15

Cum să dați un impuls tehnicii Dumneavoastră de stratificare cu IPS e.max
Alen Alic (HR)
STay actIVe - IPS Style & IPS Ivocolor
Florin Stoboran (RO)
Pierduți în detalii
Hilal Kuday (TR)
„Următoarea generație de coroane dentare pentru implanturi – legătura
perfectă dintre estetică, eficiență și longevitate”
Pas cu pas pentru o cimentare sigură a materialelor de restaurare pe Ti-Base.
Vincent Fehmer* (CH)
“eLABor_aid®” - capture, calibrate & create!
Sascha Hein (DE)

*

Programul congresului
SÂMBĂTĂ:

Presedinte Stiintific: o. univ. prof. dr. Thomas Bernhart

11 NOIEMBRIE 2017

Sesiunea principală – PRELEGERI
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45

“Implanturile dentare din zirconiu - o alternativă sigură la implanturile din titan?"
dr. Stefan Röhling* (CH)
Stomatologie aditivă - Tehnici convențiinale și digitale
dr. Knut Hufschmidt (AT)
Materiale compozite în practica de zi cu zi: tehnici de restaurare convenționale și bulk fill
dr. Ronaldo Hirata (US)
Discuție după al treilea bloc de prelegeri
dr. Laurent Schenck

10:45 – 11:15

Pauză de cafea

11:15 – 12:00

Abordare în echipă în protetica digitală pe implanturi: cunoașterea regulilor
analogice spre a le încălca când lucrăm digital
dr. Peter Gehrke & Carsten Fischer (DE)
Laboratorul dentar digital în cabinetul digital - VIZIUNEA A DEVENIT REALITATE
MUDr. Petr Hajný (CZ)
Discuție după al patrulea bloc de prelegeri
dr. Laurent Schenck

12:00 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 14:00

Pauză de masă

14:00 – 14:30

Materialele din ceramică integrală și stomatologia minimal invazivă: fapte și viziuni
prof. dr. Petra Gierthmühlen (DE)
Estetica dentare - abordare analogică și digitală
prof.asociat dr. Marko Jakovac & Alen Alic (HR)
Managementul Esteticii Albe și Roz - o abordare interdisciplinară
prof. Dr. Irena Sailer* & Vincent Fehmer* (CH)
Blocul al cincelea de prelegeri, discuția finală și închiderea conferinței

14:30 – 15:15
15:15 – 16:00
16:00

S e s i u n i

p a r a l e l e

Sesiuni paralele – DEMONSTRAȚII LIVE la standul Ivoclar Vivadent

09:30 – 10:00

10:15 – 10:45
11:15 – 11:45
12:00 – 12:30
14:00 – 14:30
14:45 – 15:15

„Noua generație de coroane pe implanturi - legătura perfectă dintre estetică,
eficiență și longevitate. ”
Pas cu pas pentru o cimentare sigură a materialelor de restaurare pe Ti-Base.
Vincent Fehmer* (CH)
STay actIVe - IPS Style & IPS Ivocolor
Florin Stoboran (RO)
Cum să dați un impuls tehnicii Dumneavoastră de stratificare cu IPS e.max
Alen Alic (HR)
Pierduți în detalii
Hilal Kuday (TR)
“eLABor_aid®” - capture, calibrate & create!
Sascha Hein (DE)
FEE (Fast, Easy, Efficient): Conceptul de structură de suprafață
aplicat în microstratificări și în tehnicile monolitice
Dominique Vinci (CH)

*

Fo r m u l a r

d e

î n r e g i s t r a r e l a

c o n g r e s

Completați un formular pentru fiecare participant. Se pot lua în considerare numai formularele în care sunt
completate câmpurile marcate cu *.!
Numele companiei*:
Titlul*:

Prenumele*:

Numele de familie*:

Codul poștal*:

Localitatea*:

Țara*:

Nr. de tel.:

Fax:

Strada/nr.*

Nr. mobil:

Adresa de e-mail:
Prin indicarea adresei mele de e-mail mă declar de acord să primesc informații de la Ivoclar Vivadent AG trimise prin e-mail. Am dreptul de a-mi revoca oricând
consimțământul prin trimiterea unui mesaj la adresa office.wien@ivoclarvivadent.com

Nume destinatar factură:

(dacă diferă de cel indicat mai sus)

Adresă factură:

(dacă diferă de cea indicată mai sus)

c Sunt stomatolog/tehnician dentar c Sunt student/asistent
c Voi participa la Esthetic Party
c Da, am nevoie de cască pentru traducere

Workshops ICDE Viena (număr limitat de participanți)
Mă înscriu la următorul/următoarele workshop(-uri) adițional(e) (pentru a participa este obligatorie înregistrarea la conferință):
Data

Subiectul

Lector

Dental Concept - IPS e.max Press Multi & Digital
Optimizarea digitală și estetica: o combinație de succes

Dominique Vinci

Arhitectura 3D a designului unui zâmbet

Dr. Florin Cofar

Taxa

c 10 noiembrie
09:00 – 17:00
11 noiembrie

c 09:00 – 17:00

EUR 620
taxa de intrare și participarea la
petrecerea Esthetic Party incluse

EUR 1300
taxa de intrare și participarea la
petrecerea Esthetic Party incluse

Rezervare hotel
Rezerv următoarea categorie de cameră la următorul hotel. (Vă rugăm să bifați categoria de cameră pe care o doriți la hotelul pe care îl
preferați. Tarifele oferite sunt pe cameră și pe noapte și includ micul dejun tip bufet, TVA 13% și taxele locale.)
Cameră single
Cameră dublă
c EUR 119
c*) EUR 139
Hotel Arcotel Kaiserwasser ****
c EUR 109
c*) EUR 125
Hotel Park Inn ****
c EUR 72
c*) EUR 89
Hotel Ibis Wien Messe ***
*)Stau în cameră cu:

Data sosirii:

noiembrie 2017

Data plecării:

noiembrie 2017

1. Rezervarea dv. va fi reconfirmată la primirea formularului de rezervare și a plății.
2. Cardul dv. de credit va fi taxat cu costurile de cazare conform rezervării. Nopțile suplimentare și serviciile adiționale se vor plăti direct la hotel.
3. În caz de neprezentare sau de anulare târzie, hotelurile nu vor rambursa plățile efectuate.
4. Termenul de anulare a rezervării este 28 septembrie 2017.
5. Check-in: de la ora 15, check-out: până la ora 10 dimineața.

Pată

c Plătesc cu cardul VISA
c Plătesc cu MasterCard
Obligatoriu pentru rezervarea hotelului

Titularul contului: admicos. Congress Incentive GmbH
Banca:
UniCredit Bank Austria AG
SWIFT:
BKAUATWW
IBAN EUR:
AT98 1200 0006 0851 9179

Titular card:
Număr card:
Data expirării:

Cod securitate:

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul! Accept toate condițiile de participare și mă angajez să plătesc în termen de 8 zile de la înregistrare suma indicată
pe formularul de înregistrare.

Data:

Semnătura:

Vă rugăm să trimiteți aceste două pagini la adresa de e-mail indicată mai jos sau prin fax la numărul 0043 1 512 8091-80.
Organizator: admicos. Congress Incentive GmbH, Viena, Austria | d-na Adele Stanek | e-mail: stanek@admicos.com
Înregistrare online: http://cie.dental/

I n f o r m a ți i

g e n e r a l e

ÎNREGISTRARE & TAXE
Early bird
Taxa standard
Înregistrare târzie

190 EUR până la 31 iulie
230 EUR de la 1 aug. până la 20 oct.
270 EUR de la 21 octombrie

Studenți/asistenți
Însoțitori
la Esthetic Party

95 EUR
65 EUR

* Studenții trebuie să fie înscriși la stomatologie sau la o școală acreditată pentru tehnicienii dentari. Vă rugăm să anexați o copie a carnetului de student la trimiterea formularului de înregistrare..

TERMENI DE PLATĂ ȘI ANULARE
Serviciile pot fi plătite prin transfer bancar sau prin card de credit. Organizatorul acceptă anulări numai până la 9 octombrie 2017. În acest caz, suma va fi rambursată după deducerea unei
taxe de 25% pentru costurile tehnice. În cazul anulărilor de după data de 9 octombrie, nu se vor efectua rambursări. Participanții înscriși care nu pot participa la eveniment au dreptul să
trimită o altă persoană în locul lor, fără aplicarea unei taxe suplimentare. Modificări ale numelui pot fi făcute prin e-mail cu până la două săptămâni înainte de eveniment.
Toate prețurile de înregistrare și de participare la workshop-uri includ TVA-ul austriac de 20%.

TAXA DE INTRARE COMPLETĂ INCLUDE
- Expoziția dentară
- Programul Competence in Esthetics 2017
- Pauzele de cafea
- Dinner party vineri seara (programul de spectacol și muzica live)
- Prânzul tip bufet finger food de sâmbătă
ÎNREGISTRAREA LA LOCAȚIA EVENIMENTULUI
Înregistrarea va fi deschisă de vineri, 10 noiembrie 2017, începând cu ora 11:00, și va rămâne deschisă pe tot parcursul congresului.
LIMBA OFICIALĂ
Limba oficială a congresului va fi engleza, cu traducere simultană în mai multe limbi diferite,
în funcție de necesitate și de numărul de participanți.,
PUNCTE DE EDUCAȚIE
Este posibil ca numărul punctelor de educație să varieze de la o țară la alta.
Participanții austrieci primesc 14 puncte de educație
INFORMAȚII SUPLIMENTARE & ÎNREGISTRARE ONLINE: http://cie.dental/

www.ivoclarvivadent.at
Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna | Donau-City-Str. 1 | 1220 Viena | Austria | Tel: +43 1 263 191 10 | Fax: +43 1 263 191 111

