
                            INVITATION 

KijKt u met 
ons mee in 
uw dentale 
toeKomst
‘in de toekomst kijken’, is een uitdaging die we samen 
met u, met veel vertrouwen en plezier durven aan 
te gaan. tijdens de arseus lab day laten wij u 
graag zien wat de nabije toekomst voor u als 
tandtechnicus in petto heeft.  
u krijgt van ons een uitgebreid overzicht 
van de ids nieuwigheden, waar vooral de 
focus op de digitale dentale toekomst zal liggen. 
een combinatie van lezingen, productdemonstraties 
en netwerking zorgt voor een gevarieerd en interessant 
programma. Kortom een dag dat u en uw collega’s niet mogen missen.

inschrijven via
marketing@arseus-lab.eu
of via uw afgevaardigde

evoluon eindhoven
noord Brabantlaan 1a
5652 la eindhoven



Björn Czappa

inziCht in de amBitieuze 
artistieKe wereld van 
de moderne KeramisChe 
opBouwteChnieK en een 
geslaagde toepassing ervan

voorstelling van een gestructureerde 
en planbare keramische opbouw, de 
keuze van het juiste materiaal en diverse 
restauratieve opbouwmogelijkheden, stap 
voor stap uitgelegd, als garantie voor 
een veeleisend esthetisch eindresultaat.
vanaf het documenteren van de 
uitgangssituatie tot de afgewerkte 
constructie met individuele lagenopbouw 
worden verschillende mogelijkheden 
en aspecten van de hedendaagse 
materialen en hun succesvolle 
gebruik voorgesteld en toegelicht.

 

dirk strubbe

novux® together we enter  
the digital world 

 

Novux® is het geheel van alle 
producten die Arseus Lab op het 
vlak van CAD/CAM op de 
markt heeft gebracht:
van verbruiksgoederen via 
materialen en software 
tot eindproducten. 
Tijdens deze lezing 
zullen de laatste nieuwe 
ontwikkelingen rond 3D 
printing, scanning en 
CAM technologie verder 
toegelicht worden.

 

hilal Kuday

methoden die perspeCtieven 
veranderen en oplossingen 
Bieden 

 
Tijdens deze voordracht bekijken 
we gevallen vanuit verschillende 

perspectieven en 
kijken we naar de 
eindresultaten. Het 
doel daarbij is om 
hoogkwalitatieve 
restauraties met 
de perstechniek te 
vervaardigen, de 
natuurlijke tanden te 
imiteren en te zien 
hoe patiënten op deze 
restauraties reageren. 
Verder wordt in 
deze voordracht 

nader ingegaan op hybride 
restauratieve technieken en worden 
hun voordelen voor de esthetiek 
en bij de realisatie van minimaal 
invasieve restauraties besproken.

doorlopende live 
demonstraties en 
workshops 

 

MoNDbesCHerMiNg
Vervaardigen van kwalitatieve, 
gepersonaliseerde mondbescherming

ArTex ArTiCuLAToreN
De ideale overdracht van 
patiënteninformatie tussen tandarts 
en tandtechnisch laboratorium

DigiTALe MoNDfoTogrAfie
Praktische demonstratie van 
de mogelijkheden en voordelen 
van digitale mondfotografie.

iNDiViDuALiseriNg VAN TANDVLees
inkleuren van tandvlees met de 
Aesthetic Color set van Candulor.

15.00 u. VerweLkoMiNg 

16.30 u. Lezing 1 door Björn Czappa (en)
 iNziCHT iN De AMbiTieuze ArTisTieke wereLD VAN  
 De MoDerNe kerAMisCHe oPbouwTeCHNiek eN  
 eeN gesLAAgDe ToePAssiNg erVAN

18.00 u. Lezing 2 door Dirk Strubbe (nl)
 NoVux® TogeTHer we eNTer 
 THe DigiTAL worLD

19.30 u. wALkiNg DiNNer

21.00 u. Lezing 3 door Hilal Kuday (en) 
 methoden die perspeCtieven  
 veranderen en oplossingen Bieden

22.00 u. borreL

De  
toekomst 

begint 
vanDaag


