
ПРАКТИЧНИЙ КУРСК
 

 
 

Томас

Теоретично-практичний курс для лікарів-
стоматологів, які прагнуть вдосконалити свої
знання та навички в області  естетичної 
стоматології.
 
Під час курсу Ви: 
   ознайомитеся з повним асортиментом ком-
панії Ivoclar Vivadent, 
   дізнаєтеся про всі переваги та методи вико-
ристання матеріалів
   матимете можливість спробувати все на 
практиці. 
   ознайомитесь з новинками компаніями та 
загальними трендами
   матимете можливість власноруч виготовити
композитний матеріал з окремих інгредієнтів 

Навчальний центр оснащений надсучасним 
спеціалізованим обладнанням, фантомами та 
матеріалами.
Відвідавши курс, Ви поєднаєте якісне навчання
з незабутніми враженнями про королівство 
Ліхтенштейн.
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Лектор: Антон Лебеденко 
                  Антон Лебеденко 
Professional Services Manager, 
Ivoclar Vivadent AG
Доцент, к.м.н., викладач 
міжнародного навчального 
центру Ivoclar Vivadent в 
Ліхтенштейні.

Мова:

  

Російська

Рівень:

                  

Підвищений

Дата: 23-26.10.2019

Місце проведення:
Ліхтенштейн

Тривалість:
                  

3 дні

 
15 осіб

Реєстрація:

                  (032) 240-37-05

(067) 371-86-78

Вартість:

               

750 євро

У вартість входить :

* Вартість пропозиції без 
культурної програми в Цюріху 
і трансферу - 690 євро
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Прямі та непрямі реставрації-практичні поради 
по застосуванню матеріалів Ivoclar Vivadent для 
найкращих результатів

Кількість учасників
з України:

навчання
проживання у двомісному 
номері у готелі з сніданками 
(3 ночі)
трансфер
екскурсія
обіди
святкова вечеря
придбання продукції Ivoclar 
Vivadent на 300 євро



Томас

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ                 

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ                   

09.00     Знайомство з компанією. 
                Екскурсія на виробництво

10.30     Каво перерва

11.00     Матеріали для профілактики.
                Теорія та практичні заняття.

 
12.30     Обід в ресторані “Panorama”

13.30      Теорія: Навігація по цементу-
                ванню  

15.00      Каво перерва

15.30      Практика: Цементування

16.30     Закінчення першого дня 
 
19.00     Святкова вечеря в ресторані

СУБОТА , 26 ЖОВТНЯ               

09.00    Теорія: Прямі композитні 
              реставрації і адгезивні сис-
              теми

10.30    Каво перерва”

11.00    Практика: Сучасна техніка 
              ізоляції робочого поля.

12.30    Обід в ресторані “Panorama”

13.30    Практика: Естетична компо-
              зитна реставрація передньо-
              го зуба

  
15.00    Каво перерва

15.30    Практика: Анатомічна пряма 
              реставрація бокового зуба 

 
16.30    Демонстрація: Композитна 

              кухня

17.00    Видача сертифікатів
 

17.30    Завершення програми

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЖОВТНЯ            

Трансфер в аеропорт Цюріха

   Прибуття в аеропорт Цюріха, 
   Екскурсія Старим містом, 
   Обід в колоритному ресторані 
   RESTAURANT ZEUGHAUSKELLER, 

Трансфер до готелю Hotel “Buchserhof” 
містечко Buchs. 
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 Цюріх - одне з найзатишніших і колоритних місць в місті, 
яке розташовується між Банхофштрассе і річкою Ліммат. 
Екскурсія дозволяє гостями оцінити його багатогранне 
минуле. Історичний фон оживає в образах старовинних  
будівель і в долях людей, які колись проживали в них.

Фельдкірх приголомшує надзвичайно гарними гірськими 
пейзажами і багатою історією, а прогулянка по місту 
немов поверне Вас  у Середньовіччя. 


