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הרצאה בנושא תותבות –
 טיפול במתרפאים מחוסרי שיניים תוך התחשבות 

בפונקציה, פונטיקה ואסתטיקה.
IVOCLAR מרצה: מר הרברט פריק. מחברת

יום חמישי 22/10/2009 בשעה 18:00
 במלון שרתון סיטי טאואר, רמת גן

 (יש להירשם מראש 03-6393640)

yolanda@dentorientfuss.co.il

קורס מתקדם באנדודונטיה לרופא 
השיניים הכללי.

הקורס כולל הדגמות ותרגול בשיניים עקורות ואופציה 
לטיפול במטופל במרפאת מומחים לטיפולי שורש עם 

מיקרוסקופ טיפולי ומכשור חדיש.
הקורס בן 4 מפגשים:

03/12 , 30/12 , 06/01 , 13/01

מרצים:  ד"ר פוס צבי וד"ר מאיר זיסו – מומחים 

לאנדודונטיה.

להרשמה: יולנדה 03-6393640

yolanda@dentorientfuss.co.il

שחזורים אסתטיים ללא מתכת בשיטת 
e.max presss (דחיסה)

בקורס יודגם כל תהליך הדחיסה עד בניית הכתר 

מדריך הקורס : מר רוני נחום, טכנאי שיניים  אומן 
מועד הקורס:

 יום שישי 04/12/09 בשעה 09:00 במעבדת השיניים 
טופ לאב, ירושלים

להרשמה: יולנדה 03-6393640

yolanda@dentorientfuss.co.il
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Master Course in Regenerative and Esthetic Periodontal Therapy 
offered by the group of Prof. Toni Sculean, new Chairman of the Department of Periodontology, 
University of Bern.

This new Master Course supplements the two well established and highly successful  Master 
Course in GBR and Sinus Grafting Procedures (Course Director: Prof. Danny Buser) and the 
Master Course in Esthetic  Implant Dentistry (Course Directors: Prof. Danny Buser and Prof. Urs 
Belser).

The Master Courses are 3-day courses offering live surgeries, hands-on workshop and 
several lectures by a top class faculty

לפרטים נוספים לחצו כאן
לתשומת לבכם:

מועדי הקורס, עלויות וטפסי הרשמה מופיעים בקובץ המקושר לעיל.

ITI
World Symposium
Geneva, Switzerland
April 15–17
2010

As one of the biggest events in the implant dentistry calendar, The ITI World Symposium justly en-
joys an excellent reputation thanks to its tradition of focusing on cutting edge issues and providing 
clinicians with solid information as well as the opportunity for discussion with opinion leaders from 
all over the world.

For more information:   www.iti.org
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מאמרים ומחקרים חדשים:

      

e.max veneer

Veneer Esthetic   – step by step IPS e.max press

לחץ כאן לראות המאמר
נא להמתין בסבלנות, לוקח לקובץ מס’ דקות להטען

      

 STRAUMANN - SLActive – surface technology

פני שטח פעילים כימית והידרופיליים  - עוברים אוסאואינטגרציה לאחר 3 עד 4 שבועות בלבד.

לצפייה בסרטון לחץ כאן

לקריאת מחקרים לחץ כאן
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