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Bluephase Style 20i: Ivoclar
Vivadent introduceert nieuwe
polymerisatielamp
Bluephase Style 20i is een draadloze, hoogperformante uithardingslamp, die een maximale
lichtsterkte combineert met zeer
korte uithardingstijden. Dankzij de
Polywave-technologie van de derde
en meest recente LED-generatie,
kan de krachtige nieuwe uithardingslamp alle lichtuithardende
tandheelkundige materialen in
een golﬂengtegebied van 385 tot
515 nm snel en zonder beperkingen
polymeriseren.
De hoge lichtintensiteit (tot
2.000 mW/cm2) in de Turbo-mode is
vooral handig voor de polymerisatie
van indirecte restauraties. De lamp
maakt korte uithardingstijden mogelijk vanaf slechts 5 seconden en
ondersteunt tijdbesparende en efﬁciënte dagelijkse werkprocedures.
Afhankelijk van de materiaaldikte, kleurtint en opaciteit van
een indirecte restauratie kan de
hoeveelheid licht, die het bevestigingscomposiet bereikt, aanzienlijk worden verminderd. Hierbij
vormt de hoge lichtintensiteit van

de Bluephase Style 20i een doorslaggevend voordeel. De lamp
verzekert dat genoeg energie de
kroon of inlay penetreert, zelfs bij
volledig keramische restauraties
van hoge kwaliteit (bv. IPS e.max
of IPS Empress). Zo wordt een gepaste en betrouwbare uitharding
van het licht- of duaaluithardende
composiet bereikt. Om elke situatie
de baas te kunnen, biedt de uithardingslamp een keuze uit vier aanpasbare belichtingstijden en twee
uithardingsprogramma’s:
High
Power (1.200 mW/cm2) en Turbo
(2.000 mW/cm2). De opties kunnen
met slechts één hand geselecteerd
worden.
Bluephase®, IPS e.max® en IPS
Empress® zijn geregistreerde handelsmerken van Ivoclar Vivadent AG.
Dit najaar is er een inruilactie: tegen inruil van uw oude polymerisatielamp krijgt u nu 250
euro korting op de aankoop van
uw nieuwe Bluephase Style 20i!
Meer informatie vindt u op www.
ivoclarvivadent.nl.
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SEPTEMBER
Lezing Alles komt aan Bot
28 september, regio Groningen
www.megagen.nl/agenda-megagen

Harmonize: sterk, makkelijk
en esthetisch
Harmonize™ staat voor adaptive
response technology, met een systeemconcept van nanovulstofdeeltjes die het mogelijk maken om
natuurgetrouwe restauraties te
verwezenlijken, op een manier die
eenvoudiger is dan ooit. Met dit
nieuwe art concept zal men in staat
zijn een betere blendingcapaciteit
en verhoogde structurele integratie te verkrijgen, wat buitengewone sterkte en ongeëvenaarde
esthetiekoplevert.
Gemakkelijker verwerkbaar
Ervaar hoe gemakkelijk u anatomie
kunt modelleren met dit composiet dankzij de combinatie van de
unieke sferische art nanopartikeltjes en de rheologic modiﬁer van
Harmonize:
• Adaptieve viscositeit gedurende
het aanbrengen, afhankelijk
van de druk die wordt uitgeoefend met het instrument.
• Minimaal klevend en niet wegzakkend, zodat geen bijkomende handelingen nodig zijn.

Buitengewone sterkte
Reken op duurzame restauraties,
dankzij het solide versterkte vulstofconcept gecreëerd door de interactie van Harmonize’s art nanopartikeltjes:
• Verhoogde sterkte, dankzij een
grotere hoeveelheid vulstof (81%
geladen).
• Sterkere verbinding tussen
kunsthars en vulstof, voor
goede en bestendige resultaten.
Ongeëvenaarde esthetiek
Ervaar de natuurgetrouwe esthetische resultaten die het gevolg zijn
van gecontroleerde grootte, vormgeving en conﬁguratie van Harmonize’s art nanovulstofdeeltjes:
• Lichtdifusie en reﬂectie zoals
in natuurlijk glazuur.
• Een verhoogd kameleon-efect
voor betere blending.
Meer informatie is te vinden op
www.kerrdental.com.

Optimale patiënt-communicatie
25 oktober, Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam
www.acta-de.nl
NOVEMBER

HALL Techniek
28 september, Postillion Hotel,
Bunnik
www.academiekindertandheelkunde.nl
Immediate tooth replacement
using NobelActive® - Roadmap to
predictability
29 september, Den Haag
www.nobelbiocare.com/courses
Cuspid Impaction: prevention and
treatment
29 september, IOS, Amersfoort
www.semios.nl
Repareren is (uit) de kunst
29 september, Post Academisch
Onderwijs Tandheelkunde, Nijmegen
www.paot.nl
OKTOBER
Compact Clinic De
Parodontiumstatus
5 oktober, Kliniek voor
Parodontologie Amsterdam
www.kvpa.nl
Indicatiestelling implantologische
behandelingen
5 oktober 2017, restaurant Zuiver,
Utrecht
www.implantcollege.eu
Uw zorgplan, mijn zorg
6 oktober, Post Academisch
Onderwijs Tandheelkunde, Nijmegen
www.paot.nl
Falen van transplantaties
12 oktober, restaurant Zuiver, Utrecht
www.implantcollege.eu

Bluephase Style 20i: krachtige LED voor elk gebruik.
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Indirect adhesieve restauraties
13 oktober, Post Academisch
Onderwijs Tandheelkunde, Nijmegen
www.paot.nl
MegaGen International Symposium
2017
14-15 oktober, Grand Prince Hotel,
Tokio (Japan)
www.megagen.nl
Practical approaches for soft
and hard tissue augmentation at
implant sites
20 oktober, La Château des Thermes,
Chaudfontaine (België)
www.nobelbiocare.com/courses

Learning Dinner: Evidence Based
Dentistry
1 november, Landgoed Huize Bergen,
Vught
www.implantcollege.eu
Stoornissen in de ontwikkeling van
het kind
2 november, Postillion, Bunnik
www.academiekindertandheelkunde.
nl
De Esthetisch georiënteerde
tandartspraktijk
3 november, De Kloosterhoeve,
Harmelen
www.implantcollege.eu
Endo Seminar III
3 november, Centre Innovative Dental
Education, Den Haag,
www.cide.nl
31e StandbyDag
4 november, Beatrix Theater, Utrecht
www.standbydag.nl
Prothetiek op implantaten
4 november, Implantaat Centrum
Eindhoven
www.implantcollege.eu
Praktische administratie en
praktijkhygiëne implantologie
10 november, restaurant Zuiver,
Utrecht
www.implantcollege.eu
Class III and Open Bite
10 november, IOS, Amersfoort
www.semios.nl
Stralingshygiëne voor gebruik van
CBCT
10 november, Post Academisch
Onderwijs Tandheelkunde, Nijmegen
www.paot.nl
Rubberdam revisited
10 november, Centre Innovative
Dental Education, Den Haag,
www.cide.nl
NVVE Lustrumcongres
‘Het Endo Circus’
11 november, Theater Amsterdam
www.nvve-endocircus.nl

Uitgelicht
Uw zorgplan, mijn zorg
Naarmate de zorg complexer wordt,
met meer behandelmogelijkheden
en behandelaren, is het belangrijker
overzicht te behouden. Een zorgplan, gericht op de lange termijn, is
daarvoor noodzakelijk. Het informeert de patiënt op hoofdlijnen over
de zorginhoudelijke mogelijkheden,
maar bevat ook de hoofdlijnen voor
de samenwerking in het tandheelkundig team. Dit zorgplan en het
opstellen en wijzigen ervan, kent niet
alleen tandheelkundig-technische
aspecten, maar ook veel juridischethische aspecten. Aan de hand van
een aantal casussen komen zowel
de theoretische aspecten als het
vullen van het zorgplan globaal aan
de orde. Thema’s zijn dan de waarde
van richtlijnen, een goed dossier, en
de verdeling van behandelingen over
verschillende mondzorgverleners,
de toestemming en het wijzigen
van het zorgplan. Uiteindelijk wordt
het geheel getoetst aan de informatieplicht: wanneer is het zorgplan
voldoende gevuld als basis voor een
bewuste keus van de patiënt voor
behandeling.
Deelnamekosten: 395,- euro
Accreditatie: 6 KRT-punten

Falen van transplantaties
Bot-, bindweefsel- en gingivatransplantaties worden vaak geadviseerd
rondom kaakimplantologie.
Dikwijls is een transplantatietechniek
onontbeerlijk om met implantologie
een goed en esthetisch resultaat te
bereiken. Met name het succes van
deze technieken krijgt brede aandacht; talloze technieken zijn al met
veel trots gepresenteerd en besproken. Wie veel transplanteert, maakt
echter ook mislukkingen mee. Soms
is het resultaat helaas nog slechter
dan de aanvangssituatie.
In deze presentatie worden de
‘pittfalls’, de do’s en dont’s, van transplantatietechnieken belicht. Ook voor
tandartsen en implantologen die niet
zelf transplanteren is het belangrijk
kennis van deze materie te hebben,
om zo uw patiënt het beste te kunnen informeren en adviseren.
Deelnamekosten: 395,- euro
Accreditatie: 3 KRT-punten

Rubberdam revisited
“Probably no other technique or
instrument used in dentistry is so
universally accepted and advocated
by the recognised autorities and so
universally ignored by the practicing
dentist.”
Sinds de introductie in 1864 is het
veronderstelde gebruik van rubberdam vanzelfsprekend geworden in tal
van tandheelkundige behandelingen.
In de praktijk blijkt het gebruik toch
niet zo wijdverspreid als men zou verwachten. Zowel in de endodontie als
in de adhesieve tandheelkunde stuit
men vaak nog op moeilijkheden en is
de verleiding groot om de assistent
te zien als waardig alternatief voor
rubberdam. In het theoretisch gedeelte wordt aan de hand van heel
concrete klinische patiëntcasussen
aan de cursist geleerd hoe vrijwel
elke individuele situatie is terug te
brengen tot een van vier hoofdconfiguraties. In het praktisch gedeelte
wordt de aangeleerde materie uitvoerig op fantoom geoefend.
Deelnamekosten: 955,- euro.
Accreditatie: 6 KRT-punten

