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Esthetisch én realistisch opstellen van een
volledige prothese met Pala Mix&Match
1-daagse cursus;
- Vrijdag 12 mei 2017
- Vrijdag 19 mei 2017
- Vrijdag 16 juni 2017

Opstelcursus 04-2017 _ FL _ PvtH

Giving a hand to oral health.

Esthetisch én realistisch opstellen van een volledige proth

Neem deel aan deze praktische cursus
Inhoud
Tijdens deze 1-daagse cursus stelt u uw eigen prothese in was op. Door instructie en
oefening breidt u op een praktische manier uw vaardigheden uit. Aan de hand van
realistische casussen die u dagelijks in de praktijk tegenkomt, maakt u kennis met
een voorspelbare methode om een functionele en esthetisch verantwoorde prothese te
vervaardigen, rekeninghoudend met de uiterlijke kenmerken en persoonlijkheid van de
patiënt. Denk hierbij aan een extreem afwijkende beet door een geslonken kaak of de
kwestie dentaat tegenover edentaat. Gewoonweg de kiezen in de gebruikelijke occlusie
en articulatie opstellen lukt dan niet altijd. Hoe gaan we hier zo natuurgetrouw mogelijk
mee om? Inzicht en out of the box denken is hier vereist!
De nadruk ligt op een praktische aanpak zodat u het geleerde direct in de praktijk kunt
toepassen. Met de opgedane kennis kunt u uw patiënten nog beter adviseren over hun
nieuwe prothese.
Doelgroep
Tandprothetici en tandtechnici gericht op prothesewerk.
Aantal deelnemers
Min. 6 – max. 12 deelnemers.
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Vrijdag 12 mei 2017
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Vrijdag 19 mei 2017
Vrijdag 16 juni 2017
Locatie:
DHTA, St. Laurensdreef 22 Utrecht
Duur:
1 dag
Tijd:
9:00 – 16:00 uur
Cursusleider: Frederick Loftus, tandtechnicus
Kosten:
€ 219,00 excl. BTW, koffie/thee en lunch zijn inbegrepen.
Zelf mee te nemen
• Kleurpotloden en schuifpasser
• Geodriehoek of Palameter
• Modelleerinstrumenten
• Frezen, boren en kogeldiamanten
• Wasmes(sen) en een mini-flame (no-flame is aanwezig)
Kwaliteitsregister
De cursus is aangemeld bij het Kwaliteitsregister Tandtechniek
en het Kwaliteitsregister Tandprothetici.

dige prothese met Pala Mix&Match

Frederick Loftus
Cursusleider Frederick Loftus is in Kaapstad (Zuid-Afrika) opgeleid als allround
tandtechnicus en werkt sinds 1986 in de tandtechniek. Frederick is sinds 2000
woonachtig in Nederland.
U heeft waarschijnlijk al eerder kennis gemaakt met Frederick Loftus. Van 2007
tot 2016 is hij werkzaam geweest bij diverse fabrikanten van high-end tandtechnische producten, waaronder Heraeus Kulzer. Tijdens zijn loopbaan
als sales representative werd zijn belangstelling voor de tandprothetiek
gewekt waarna Frederick besloot een aanvullende opleiding tot tandprotheticus te gaan volgen. Momenteel runt hij zijn eigen tandtechnisch
laboratorium in Urk (Loftus Dental Tandtechniek & Prothetiek). Zijn jarenlange ervaring, kennis
en kunde deelt hij graag op een ongedwongen manier met anderen.

Meer informatie
Heraeus Kulzer Benelux B.V.
Rob Florie (Regional Manager Prosthetic Products)
T. 06 22 21 48 34 of rob.florie@kulzer-dental.com

Wij kunnen ook een cursus verzorgen bij u op locatie bij een minimaal
aantal van 6 deelnemers. Stuur gerust een e-mail voor meer informatie.
Voorwaarden
De factuur dient voorafgaand aan de cursus voldaan te zijn. Is de factuur niet voldaan,
behouden wij ons het recht voor u bij de cursus te weigeren.
Annulering kan alleen schriftelijk. Bij annulering tot twee weken voor aanvang wordt een bedrag
van € 50,- p.p. aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering na deze datum
wordt geen restitutie meer verleend. Vervanging van een cursist is uiteraard altijd mogelijk. In
geval van annulering door de organisator (bijv. bij onvoldoende aanmeldingen) ontvangen de
ingeschreven cursisten hiervan bericht en kan gekozen worden voor het volgen van de cursus
op een andere datum of restitutie van het cursusgeld.
Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als het maximum aantal
deelnemers is bereikt, krijgt u een alternatieve datum voorgesteld.

Inschrijfformulier
Stuur het ingevulde formulier per post naar Heraeus Kulzer Benelux B.V.
U kunt het ook faxen (023 543 42 55) of ingescand mailen
(info-benelux@kulzer-dental.com).
Inschrijving voor de cursus “Esthetisch en realistisch opstellen van een volledige
prothese met
Pala Mix&Match” op:
Vrijdag 12 mei 2017
Vrijdag 19 mei 2017
Vrijdag 16 juni 2017
Neem contact met mij op voor meer informatie over een cursus op locatie
Aantal personen
Naam cursist(en)

m/v
m/v
m/v

Naam TTL / TPP
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telnr.
E-mail

Factuuradres (indien afwijkend)
Naam
Adres
Postcode en plaats
Na ontvangst van uw inschrijving, sturen wij u een bevestiging met factuur.
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