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KIJK MEE in de toekomst 
op 15 november 2017 in 
Oldenburg/Duitsland! 

De digitale toekomst van de 
Tandheelkunde

met Dr. Jürgen Reitz en Fabian Völker

De Intra-orale scanner CS 3600, 
3D-Beeldvorming CT, DVT, MRI

Real Movement digitaal 
kaakanalyse- en 

registratiesysteem  „zebris“
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Lezing 2: zebris in de digitale Tizian CAD/CAM wereld – Kijk mee in de toekomst

Programma-overzicht:
14:30 uur 

15:00 uur 

16:30 uur 

16:45 uur

Van 19:00 - 

 Gezamenlijk ontvangst 

Start cursus 
      Inleiding/lezing mondscanners 
(Dr. Jürgen Reitz)

 Koffiepauze

 Lezing & Live-demonstratie  zebris-systeem 
 (Dr. Jürgen Reitz en Fabian Völker)

 Informele afsluiting - nabespreking met hapje
 & drankje 

tot 21:00 uur Einde cursus 

• 3D-Analyse mondscanner Carestream CS 3600

• 3D-Beeldvorming CT, , DVT, MRI

• Functies zebris digitaal kaakanalyse- en registratiesysteem
– Bewegingsanalyse
–  Real Movement: De individuele bewegingen van de patiënt

• Planning & Design in Tizian Creativ RT CAD-Software
– Splints
– Noodvoorziening
– Kroon- en brugwerk

Cursusinhoud:

Lezing 1: Carestream CS 3600 – de digitale afdruk 

De intra-orale scanner van
 uberVo - MANI SCHÜTZ !

Sprekers: 
Dr. Jürgen Reitz (CMD-Specialist én jarenlange ervaring als trainee!) 
Fabian Völker (zebris specialist)

Ná de lezingen/demonstraties is er ook gelegenheid om met de sprekers 
en cursisten te evalueren!

De innovatieve CS 3600 – compacte, gebruiksvriendelijke

3D-kleuren mondscanner

• Open STL-systeem

•  Zeer snelle scan methodiek
•  Mobile mondscanner met

USB-aansluiting
•  3D-scannen en in

kleur!

• Poedervrij

• Hoge precisie



Aantal Personen: 

Na(a)m(en)
deelnemer(s):

Naam Firma:

Adres: 

Telefoon / Mobiel:

Email:

Datum / Handtekening: 

Met ondertekening verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden van deze cursus. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus 
worden er geen cursuskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen zijn wij helaas genoodzaakt de volledige cursuskosten in 
rekening te brengen. Er mag te allen tijde een plaatsvervanger worden gestuurd, mits tot 24 uur voor aanvang van de cursus hiervan melding is 
gemaakt. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. MANI-SCHÜTZ dental GmbH behoudt zich het recht voor om tot 7 dagen de cursus te 
annuleren. Alle genoemde  prijzen zijn exclusief 21% btw.

Cursusinformatie:
Cursusdatum: 

Cursustijd: 

Cursuskosten: 

Cursuslocatie: 

15 november 2017

14:30 - 21:00 uur

 99,00 euro p.p. ex. btw.  Elke 
extra deelnemer (max. 2) van 
dezelfde praktijk of lab 
bedraagt € 89,00 p.p. ex btw

Z ahntechnik 
Peter Töllner GmbH 
Steinkamp 3
26125 Oldenburg/Duitsland

Cursus-code: K174136

Inschrijfformulier mailen naar:  info@ubervo.nl

  Electronweg 10d       1627 LB Hoorn NH NL       T. +31(0)229 213736      info@ubervo.nl       www.ubervo.nl
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