Uw pauze of avond goed besteden?
Kies dan voor een Hands-on cursus van GC
Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijk. Bij GC Benelux kunt u terecht om kennis op te doen over veel
verschillende onderwerpen. Onze aanpak is sterk gericht op uw eigen werkpraktijk waarbij wij een breed
spectrum aan studievarianten aanbieden. De locatie en cursusduur bepaalt u zelf. Voor een korte up-date
verzorgen wij cursussen van drie kwartier, bijvoorbeeld tijdens de lunch. Willen u en uw team een uitgebreide
cursus dan kunt u ook kiezen voor een 2,5 uur durend programma.

Kosteloos
Wij nemen alle zorg uit handen!

U bepaalt de gewenste locatie en datum en wij zorgen voor de rest van het programma. Ook alle materialen
die nodig zijn voor de cursus verzorgen wij voor u.

Interactie met GC, samen naar de beste
oplossingen voor uw patiënten!

Een greep uit de meest gekozen onderwerpen:
1. Glasiomeer: een duurzaam
restauratiemiddel?
Leerdoelen:

• Klasse II conform richtlijnen GC
• Fissuurverzegeling d.m.v. de mogelijke
technieken (warmtetoepassing, vingerdruktechniek etc.)
• Tips en Trics voor het vervaardigen van een
duurzame restauratie met glasionomeer

2. Bottom Up: endo gedaan!
Wat nu?
Leerdoelen:

• Juiste keuze maken uit de beschikbare materialen betreffende verankering en opbouw
• Ontwerpen en cementeren van de meest
geschikte vezelstift
• Directe opbouw maken met glasvezelversterkt
composiet
• Een directe esthetische restauratie vervaardigen
• Tips & Tricks

4. Minimale interventie:
Diagnose-Preventie-Restauratie

3. Composiet, de essentie
Leerdoelen:

• Het begrijpen van een nieuw kleurenconcept
waarbij het natuurlijke als referentie dient.
• Kleurbepaling a.h.v. “button techniek” en het
vervaardigen van een eigen kleurensleutel
• Vervaardigen van een Klasse IV
• Vervaardigen van een composieten facing
• Oppervlaktestructuur kunnen aanbrengen
• Polijsten op hoogglans
• Tips en Tricks

5. Vezelsterkte restauraties:
Wat is de toegevoegde waarde?
Leerdoelen:

• Materiaaleigenschappen en welk materiaal
voor welke indicatie
• Wat is noodzakelijk voor een goed resultaat?
• Ontwerpen van de restauratie
• Vervaardigen van een splint en een brug in
anterieur gebied
• Tips & Tricks

Leerdoelen:

• Kennis met betrekking tot de werking van
Recaldent (Tooth Mousse/MI Paste Plus/MI
Varnish)
• Fissuurverzegeling d.m.v. de mogelijke technieken (warmtetoepassing, vingerdruktechniek
etc.)

6. Cementeren veneers
Leerdoelen:

• Keuze juiste hechtcement in relatie tot substraat
• Hechten van een veneer met en zonder
verkleuring
• Tips & Tricks

Wij komen bij u in de praktijk op een
moment dat het u uitkomt!

„Veel handige tips die toepasbaar zijn in de praktijk!“
Recensie cursist

„Voldoende tijd om zelf te
oefenen op een model.“
Recensie cursist

„Goed georganiseerd en
zeer leerzaam.“
Recensie cursist

Neem voor meer info contact op met de
GC Dental Advisor in uw regio of tel. 0031 30 630 85 00!
GC Benelux B.V., Edisonbaan 12,
NL - 3439 MN, Nieuwegein, Nederland
M: info@benelux.gceurope.com W: http://benelux.gceurope.com

