
Дата, час Місце проведення Вартість К-сть учасників

10.00-16.00
25 жовтня  

2013р.

м. Львів,  
Палац мистецтв 
(вул. Коперніка, 17)

350 грн. 200

Лектори

Антон Лебеденко (Ліхтенштейн)
лікар- стоматолог, к.м.н., викладач міжнародного на-
вчального центру “Ivoclar Vivadent”, Ліхтенштейн.

Тамара Волінська (Україна)
лікар-стоматолог вищої категорії, член Асоціації лі-
карів-пародонтологів України, член ІТІ, опініон-лі-
дер компаній HU-FRIEDY, 3М ESPE. Керівник проекту 
«Школа практичної пародонтології». Приватна прак-
тика м. Київ.

Ігор Грубер (Україна)
Лікар-стоматолог вищої категорії, автор численних 
публікацій, сертифікований демонстратор Ivoclar-
Vivadent. Приватна практика, м. Трускавець.

Кметюк Богдан (Україна)
Лікар-стоматолог-терапевт,  
приватна практика м. Львів

10.00 Реєстрація учасників

10.30 Вступне слово

10.40 Прямі композитні реставрації та адгезивні  
системи. Нові революційні розробки  
(Д-р. Антон Лебеденко)

Один з останніх напрямків в компози-
тах - це, звичайно, застосування нано-
технологій. Практично кожна стоматологічна компанія пропонує сьогодні 
нано-модифікований композит для прямих реставрацій.

Програма 
конференції

Компанія «ІнСпе» за підтримки  
компанії Ivoclar Vivadent організовує:

Міжнародна науково-практична конференція

Сучасні аспекти  
в естетичній реставрації

УВАГА  
НоВиНКА!



•	 Чи	справді	нанотехнології	забезпечують	переваги	в	клінічній	практиці,	чи	це	тільки	
тренд? 

•	 Які	переваги	наночастинок?	
•	 Чи	є	недоліки?	У	той	же	час	одним	з	найбільш	популярних	напрямків	стає	застосуван-

ня так званих «bulk fill» матеріалів для спрощення процесу лікування.
•	 Чи	справді	це	спрощення	бажане	самими	стоматологами,	чи	це	новий	маркетинговий	хід?

12.10 Гігієна та профілактика (Д-р. Тамара Волінська)
Рівень	захворюваності	тканин	пародонту	у	світі,	за	даними	ВОЗ,	опублікованими	в	2010	
році досягає 98% у різних країнах світу, що говорить про актуальність даної проблеми. 
Одним	з	основних	напрямів	у	сучасній	стоматології	є	профілактика	захворювань	тканин	
пародонту. 
•	 Як?	Коли?	На	яких	етапах	лікування	використовувати	продукти	для	гігієни	та	профі-

лактики? 
•	 Переваги	продукції	від	«Ivoclar	Vivadent»,	методика	застосування	на	клінічному	при-

йомі - про це піде мова в лекції, також будуть дані рекомендації щодо застосування 
засобів гігієни та профілактики для індивідуальної гігієни порожнини рота.

12.40 особливості в роботі з матеріалом Tetric N-Ceram.  
Клінічні випадки. (Д-р. Богдан Кметюк)

13.00 Перерва

14.00 Практичне застосування реставраційних матеріалів.  
Демонстрація роботи матеріалом Empress Direct. (Д-р. Ігор Грубер)

Під час виступу лектор продемонструє особливості застосування композитного матеріа-
лу Empress Direct та поділиться власним досвідом в естетичній стоматології.  
УВАГА! Жива демонстрація під мікроскопом.

15.00 Навігація по цементуванню (Д-р. Антон Лебеденко)
Непрямі	реставрації	мають	ряд	переваг	в	порівнянні	з	прямими.	Найбільш	важливі	з	них	
- це естетичність та довговічність. А для досягнення найбільшої довговічності, очевидно, 
потрібно використовувати правильно підібрані матеріали для фіксації, а також застосо-
вувати	відповідну	методику	цементування.	В	даний	час	існує	три	варіанти	цементування	
непрямих реставрацій: традиційний, адгезивний і самоадгезивний.
•	 Як	правильно	обґрунтувати	свій	вибір	методики?
•	 Які	переваги	адгезивної	та	самоадгезивной	фіксації?
•	 Чи	є	недоліки?	
Це одні з найпоширеніших питань, які задає стоматолог, що займається цементуванням. 
А із збільшенням числа доступних на ринку матеріалів та бондингових систем, стає все 
складніше знайти просту та чітку відповідь.
У своєму виступі лектор дасть відповіді на всі питання, пов'язані з цементуванням непря-
мих реставрацій, систематизувавши підхід до правильного вибору методики та матеріалу.

15.30 Вікторина 
Уважно слухайте лекторів, відповідайте на їх питання та отримуйте подарунки.

15.45 Питання та відповіді по темі конференції 
У	Вас	виникають	питання	в	щоденній	практиці?	-	лектори	дадуть	відповідь.	

Кожен учасник конференції отримає подарунковий сертифікат, який він зможе обміня-
ти	на	продукцію	«Ivoclar	Vivadent»	під	час	виставки	Дентал-Україна,	на	стенді	ІнСпе.

У вартість включено: роздаткові матеріали.

Реєстрація: www.inspe.ua, або через торгового представника ІнСпе 
Додаткова інформація:		 тел.	(032)	240	37	05	(Юлія	Черхава)


