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Veniți alături de noi la evenimentul nostru.
Abia așteptăm să vă întâlnim!

Mai multe informații despre Eveniment  
și Înregistrare via cod QR și prin link: 
ivoclar.com/ro_ro/marathon2023

Bun venit la 

Maratonul de Estetică Dentară 
Ediția 009 

https://www.ivoclar.com/ro_ro/marathon2023


Lectori

Prof. Dr. Nitzan Bichacho
(Israel)

Prof. Dr. Markus Blatz  
(SUA)

MDT Oliver Brix  
(Germania)

Dr. Florin Cofar  
(România)

Dr. Mirela Feraru  
(Israel &  România)

Assoc. Prof. Dr. Marko 
Jakovac, DMD, MSc, PhD 
(Croația)

AFLAȚI MAI MULTE
despre lectori și subiectele abordate de ei  
online pe: ivoclar.com/ro_ro/marathon2023

MDT Shigeo Kataoka  
(Japonia)

Dr. Dan Lazăr   
(România)

Dr. Markus Lenhard 
(Elveția)

Assoc. Prof. Dr. Dan Pătroi,  
DDS, PhD (Romania)

MDT Florin Stoboran 
(România)

DDT Dragan Stolica  
(Slovenia)

https://www.ivoclar.com/ro_ro/marathon2023


Program

Vineri 21 Aprilie 2023

08:00 – 09:00 Înregistrare & Cafeaua de dimineață

09:00 – 09:30 Bun venit & Ceremonia de deschidere

09:30 – 11:30 Prof. Dr. Nitzan Bichacho 
Controlul interfețelor naturale și artificiale în zona zâmbetului

Reabilitarea dinților sau a implanturilor în zona zâmbetului a fost întotdeauna o sarcină dificilă 
datorită necesității de a combina rezistența structurală a dintelui sau a implantului restaurat și 
integrarea estetică cu dinții naturali adiacenți într-un mediu parodontal sănătos. 
Audiența va dobândi o înțelegere aprofundată a parametrilor și tehnicilor utilizate în prezent 
pentru realizarea unor restaurări moderne ideale în zona zâmbetului. 

11:30 – 13:00 Prof. Dr. Markus Blatz 
Actualizare asupra ceramicilor frezate CAD/CAM în stomatologia estetică

Evoluția recentă a tehnologiilor CAD/CAM și a materialelor ceramice oferă o gamă complet nouă 
de opțiuni de tratament estetice, mai puțin invazive și de lungă durată. Această prezentare va oferi 
o actualizare privind tratamentul estetic, opțiunile de tratament estetic cu ceramică, de la fațetele 
laminate parțiale și onlay-urile conservatoare până la punțile lipite adeziv cu rășină și restaurări 
susținute de implanturi.

13:00 – 14:00 Pauza de prânz

14:00 – 15:30 MDT Shigeo Kataoka  
Asemănarea cu Morfologia Dintelui Natural și cele trei Morfologii de Bază pentru protetica 
estetică

Cel mai important factor care duce la realizarea unei restaurări estetice este morfologia dentară.
Prin observarea formei dintelui natural din diferite unghiuri, vom lua în considerare ce fel de formă 
ar trebui să aibă o restaurare protetică pentru a crea o fizionomie frumoasă și țesuturi parodontale 
sănătoase.

15:30 – 16:30 Dr. Dan Lazăr    
Uzură dentară frontală și laterală. Ce ar trebui să facem acum?

„Ochiul nu vede ceea ce mintea nu cunoaște“. Acest curs se va ocupa de importanța înțelegerii 
depline a stării inițiale a pacientului, în special în cazul diferitelor tipare de uzură, înainte de a stabili 
diagnosticul corect și de a continua cu planificarea tratamentului.

16:30 – 18:00 Dr. Florin Cofar  
Blocaje în stomatologia digitală

Explorarea utilizării cu sens a tehnologiilor disponibile, înțelegerea blocajelor și discutarea soluțiilor 
de rezolvare, în cele din urmă regândind designul, dincolo de clasica conversie mot-a-mot din 
stomatologia analogică.

18:00  Sfârșitul Primei Zile 

18:00 – 21:00  Pregătiți-Vă pentru Party! 

21:00 – open end FACE Club Exuberant Joy Party

VERIFICAȚI
toate prelegerile
în detaliu online!

https://www.ivoclar.com/ro_ro/marathon2023


Sâmbătă 22 Aprilie 2023

10:00 – 11:30 Dr. Mirela Feraru  
Armonizarea zâmbetului în tratamentele estetice dificile. Abordare paro – protetică

Prelegerea va detalia punerea în aplicare a conceptelor și tehnologiilor actuale în paro-protetica 
modernă, inclusiv Restaurarea Bazată pe Model și Conturarea Cervicală - printr-o varietate de 
cazuri clinice cu probleme estetice, susținute de cunoștințele științifice actuale din literatura de 
specialitate.

11:30 – 13:00 MDT Oliver Brix  
Fascinantele Ceramici integrale – Dincolo de limite

Ceramica integrală este indispensabilă pentru activitatea de rutină a laboratoarelor dentare de 
astăzi. Pentru a obține rezultate de succes, este necesară o cunoaștere și o înțelegere profundă 
a materialelor și tehnologiilor. Trebuie elaborată o strategie solidă care să acopere fiecare etapă 
a procesului de tratament, de la etapa de planificare și selectare a materialelor până la finisarea 
restaurării. 

13:00 – 14:00 Dr. Markus Lenhard  
Modificări estetice utilizând materiale compozite directe

Frecvent o modificare estetică dorită de pacient poate fi obținută utilizând o abordare minim 
invazivă implicând materialele compozite directe. Prezentarea va defini pas cu pas procedurile 
fațetării directe,  a închiderilor de diastemă, etc și rezumă liniile directoare și aspectele funcționale 
ce trebuie abordate.

14:00 – 15:00 Pauză de cafea

15:00 – 16:00 Dr. Dan Pătroi   
Preparații minim invazive pentru refacerea esteticii și a funcției

Estetica restaurărilor de care pacienții noștri au nevoie nu mai este de mult o cerință, ci o condiție 
obligatorie. Realizarea unui zâmbet natural nu înseamnă a încerca și a ghici, a greși și a corecta, ci 
înseamnă a învăța acele principii care sunt compatibile cu obținerea unor rezultate predictibile pe 
termen lung, cu asigurarea confortului și funcției pacientului.

16:00 – 17:00 MDT Florin Stoboran  
From IMPRESSION to EXPRESSION in Vertical Dimension 

Concentrându-ne pe o abordare directă și nemijlocită a realității, începând de la simptomele 
durerii, dimensiuni disproporționate, spații asimetrice, culori mixte, planul de tratament 
interdisciplinar a dus la libertatea de exprimare care se observă în rezultatul final: spectaculos  
din punct de vedere funcțional, estetic și cromatic.

17:00 – 18:00 Prof. Dr. Marko Jakovac & DDT Dragan Stolica  
Protocolul digital în stomatologia minim invazivă

Medicina dentară și protetica fixă își schimbă protocoalele. Revoluția digitală își face tot mai mult 
loc în practica stomatologică de zi cu zi. Cei mai mulți stomatologi sunt familiarizați cu unele 
protocoale analogice și ar trebui să le poată folosi pentru stomatologia digitală. Protocoalele sunt 
foarte importante pentru terapia predictivă. Prezentarea va evidenția protocolul digital într-un caz 
clinic complex de reabilitare orală completă.

18:00 Sfârșitul Zilei a 2 a & Ceremonia de Închidere. 
Ne revedem la următorul Maraton de Estetică Dentară!



Informații suplimentare & Înregistrare
Care este limba utilizată?
Engleză cu traducere în Română. Română cu traducere în Engleză. Japoneză cu traducere în Engleză.

Înregistrare & Pachete disponibile

Tip Pachet Descriere Pachet Early Bird*/Preț întreg

Pachet Full Access  • Program complet de cursuri 2 zile  
/ 1 persoană
• Căști pentru traducere simultană  
/ 1 persoană
• Pauze Coffee Break, Finger Food  
/ 1 persoană
• FACE Club Exuberant Joy Party  
/ 1 persoană

1 299 RON cu TVA *

/ 1 699 RON cu TVA

Pachet Full + Însoțitor • Program complet de cursuri 2 zile  
/ 1 persoană
• Căști pentru traducere simultană  
/ 1 persoană
• Pauze Coffee Break, Finger Food  
/ 1 persoană
• FACE Club Exuberant Joy Party  
/ 2 persoane

1 599 RON cu TVA *

/ 1 999 RON cu TVA

Pachet Doar Curs • Program complet de cursuri 2 zile  
/ 1 persoană
• Căști pentru traducere simultană  
/ 1 persoană
• Pauze Coffee Break, Finger Food  
/ 1 persoană

999 RON cu TVA *

/ 1 399 RON cu TVA

* Early Bird valabil până pe 10.03.2023!

Locație 
FACE Club, Piața Presei Libere 3-5, București 013701, România

Informații suplimentare despre simpozion și înregistrare pe link: 
ivoclar.com/ro_ro/marathon2023

Participă & Bucură-te
FACE Club Exuberant 

Joy Party

https://www.ivoclar.com/ro_ro/marathon2023

