3M Health Care Academy
TM

מרכז הדרכות

תוכנית פעילות ספטמבר  -דצמבר 2015

אנו ב 3M Dental-מבינים כי הדרישות והציפיות של המטופלים יחד עם
החידושים וההתפתחויות בתחום הדנטלי מציבים בפניך אתגרים יומיומיים.
לשם כך אנו דואגים להעמיד לרשותך ליווי ותמיכה מקצועיים.
ערבי עיון וסדנאות מעשיות שאנו מציעים במסגרת פעילות 3M Health Care
 Academyיסייעו לך להעניק למטופליך את הטיפול הטוב ביותר לשביעות
רצונם המלאה.
הפעילות של  3M Health Care Academyמתבססת במלואה על
הידע והמקצועיות המוכרים של מרכז ההדרכות של  3M ESPEישראל
ו.EspertiseTM-
 3M Health Care Academyמעניקה לך הזדמנות להתעדכן בחידושים
בעולם הדנטלי מטובי המרצים בארץ ובעולם ,להתנסות בסדנאות מעשיות
ולהיחשף למגוון טכניקות עבודה וחומרים חדשים.

תאריכי פעילות ספטמבר – דצמבר 2015
21.9.2015

14:00-10:00

17.12.2015

21:00-17:00

29.11.2015

14:00-10:00

29.12.2015

21:00-17:00

ערב עיון :שחזור אחורי ישיר נוח יותר לך ולמטופליך

5.11.2015

21:00-17:00

ערב עיון :שחזורים בלתי ישירים –
ממטבע להדבקה ,טיפים וחידושים

22.10.2015

21:00-17:00

סדנה מעשית :שחזורים אחוריים מרוכבים
סדנה מעשית :אסתטיקה קדמית
ע"פ שיטת Style Italiano

תקציר ההרצאות
סדנה מעשית :שחזורים אחוריים מרוכבים

21.9.2015
התכנסות 10:00
סיום משוער14:00 :

17.12.2015
התכנסות 17:00
סיום משוער21:00 :

דרישות המטופלים לאסתטיקה דנטלית ,יחד עם הירידה הצפויה בזמינות האמלגם
עד שנת  2020הופכים את השימוש בחומרים מרוכבים לנפוץ יותר ,כאשר מגמה זו רק
צפויה להתחזק .במפגש זה ,הכולל חלק עיוני וסדנה מעשית נלמד שיטות והנחיות
לבצוע שחזורים מרוכבים אחוריים באופן מושלם ,תוך התייחסות לאופי הכנת החלל,
שימוש במטריצות והשגת נקודות מגע ,דרך דיון בחומרי קישור ,חומרים מרוכבים
וחומרי מצע ,וכלה בטכניקות לבנייה אסתטית של השחזורים .בסדנה נלמד איך להמנע
מרגישות פוסט-אופרטיבית ומהופעת "קווים לבנים" סביב השחזור ,וניגע בעקרונות
תיקוני שחזורים ישנים .הסדנה כוללת תרגול מעשי של העקרונות הנלמדים.
מרצה ומנחת הסדנה :ד"ר שירה זארי
במהלך הסדנה יוגש כיבוד קל | עלות הסדנה  ₪ 310לא כולל מע"מ | העלות כוללת
 1מזרק  Filtek™ Z550ו 2-יח'  5( Filtek Bulk Fill Posteriorקפסולות בכל יח').
החמרים אינם ניתנים להחלפה.

ערב עיון :שחזורים בלתי ישירים –
ממטבע להדבקה ,טיפים וחידושים

22.10.2015
התכנסות 17:00
תחילת הרצאות 17:30
סיום משוער21:00 :

שיקום הפה :שימוש בחומרי מטבע עדכניים ושחזורים זמניים ליעילות ודיוק מקסימליים
ההרצאה תדון בטכניקות השונות והחומרים העדכניים ביותר המלווים אותנו כקלינאים,
יתרונות של כל טכניקה ,הלוגיקה שמאחוריה והתאמתה לטיפול הנדרש .משחזור
במילואה ,כתר בודד ועד מידות פה מלא שתלים .ההרצאה תדון גם בשחזור המעבר
(הכתרים הזמניים) המקדם את השלבים הקבועים הן בשלב המידות והן בקביעת התוצאה
הסופית .מטרת ההרצאה להעניק לרופא כלים שיאפשרו לו לבחור בחומרים ובטכניקה
המתאימה ביותר למקרה ,בכדי להגיע לתוצאה איכותית בדרך הקלה והנוחה ביותר.
מרצה :ד"ר גיל אספרנה
צמנטציה ואדהזיה – מורה נבוכים קליני
עם ההתקדמות טכנולוגית בפיתוח חומרים חדשניים לשיקום ,ובכללם חומרים
אסתטיים שונים ,משתנים גם עקרונות הצמנטציה והאדהזיה .בהרצאה זו נעמוד על
ההבדלים בין סוגי הדבקים והצמנטים השונים הקיימים בעולם הדנטלי ,ונרשום כללים
בסיסיים לבחירת הדבק הנכון עבור סוגי השיקום הנפוצים ,כתלות בחומר מהם הם
עשויים .כמו כן ,נסקור את החידושים בתחום.
מרצה :ד"ר שירה זארי
במהלך ערב עיון יוגש כיבוד קל | ההשתתפות ללא תשלום | יש להירשם מראש,
מספר המקומות מוגבל

ערב עיון :שחזור אחורי ישיר נוח יותר לך ולמטופליך

5.11.2015
התכנסות 17:00
תחילת הרצאות 17:30
סיום משוער21:00 :

שיקום שיניים אחוריות – "החיים בעידן שאחרי האמלגם"...
שיקום שיניים אחוריות בעזרת חומרי שחזור ישירים כמו אמלגם הוא חלק יומיומי
מעבודת רופא השיניים .מדינות אירופה שונות החרימו את השימוש באמלגם
כחומר שחזור .מדינות אחרות באיחוד בדרך לשם וארגון הבריאות העולמי דן
בסוגית השימוש בחומרים מכילי כספית כבר מספר שנים .כרגע ,בישראל,
בארה"ב ובמדינות שונות באירופה עדיין אפשר להשתמש באמלגם כחומר שחזור
דנטלי ,אך מה נעשה כאשר יהיה צורך בחלופה? בהרצאה זו נכיר את החומרים
והאלטרנטיבות הקיימות ,הטכניקות המוצעות והדרכים הטובות ביותר לטיפול
בשיניים אחוריות ולביצוע שחזורים אחוריים.
מרצה :ד"ר מיכל שטיינקלר
בלוק מנדיבולרי :נחלת העבר?
האלחוש המקומי ברפואת שיניים הוא אחת הפעולות הנפוצות ביותר בטיפול
הדנטלי ,ומהווה מקור משמעותי ללחץ וחוויה שלילית של המטופל והרופא כאחד
– במיוחד כאשר יש צורך בבלוק מנדיבולרי .בהרצאה זו נסקור את יעילותם של
חומרים שונים בטכניקות אלחוש שונות ונציע חלופה לפעולת הבלוק המנדיבולרי,
מבלי להתפשר על איכות האלחוש ,בטיחותו ורווחתו של המטופל.
מרצה :ד"ר שירה זארי
במהלך ערב עיון יוגש כיבוד קל | ההשתתפות ללא תשלום | יש להירשם מראש,
מספר המקומות מוגבל

סדנה מעשית :אסתטיקה קדמית
על פי שיטת Style Italiano

29.11.2015
התכנסות 10:00
סיום משוער14:00 :

29.12.2015
התכנסות 17:00
סיום משוער21:00 :

בסדנה זו נלמד טכניקה יחודית לקבלת תוצאות אסתטיות מצוינות בכל פעם,
באמצעות שימוש בשני גוונים בלבד .השיטה מתבססת על מתכון הצבעים היחודי
של  Filtek™ Ultimate Universal Restorativeאשר פותח ע"י מומחי .Style Italiano
בסדנה נלמד כיצד לשלוט בטכניקה זו וליצור שחזורים יפים ,טבעיים וללא קווי מעבר.
הרצאה זו מומלצת לכל רופא המבקש ללמוד דרך קלה לביצוע שחזורים אסתטיים.
מרצה ומנחת הסדנה :ד"ר שירה זארי
במהלך הסדנה יוגש כיבוד קל | עלות הסדנה  ₪ 360לא כולל מע"מ | העלות
כוללת  2מזרקים  .Filtek™ Ultimate Universal Restorativeהחמרים אינם
ניתנים להחלפה.

אודות המרצים
ד"ר גיל אספרנה
מומחה לשיקום הפה ,מייסד ואחראי היחידה לשיקום הפה בי"ח בילינסון ,דיפלומט הקונגרס
הבינלאומי לאוסאו-אינטגרציה  ,ICOIחבר נילווה באקדמיה הארופאית לאסתטיקה .EAED
מנהל מרפאה פרטית בגישה מולטי-דיסציפלינרית ,חבר-סגל לשעבר בפקולטה לרפואת
שיניים אונ' ת"א  -מדריך בהתמחות לשיקום הפה.

ד"ר מיכל שטיינקלר
בוגרת ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר ,אוניברסיטת תל-אביב ומומחית לשיקום פה
(האוניברסיטה העברית הדסה) .עובדת במרפאה פרטית בתל-אביב ועוסקת בעיקר ברפואת
שיניים משקמת ואסתטית .מדריכה בקליניקות סטודנטים באוניברסיטה מזה כעשור ,בתחום
שיקום שיניים ורפואת שיניים משמרת ,ואחראית על קורס עששת באוניברסיטת תל-אביב.

ד"ר שירה זארי
בוגרת ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש גולדשלגר ,אוניברסיטת תל-אביב ,סיימה את לימודיה
בשנת  2005בהצטיינות יתרה .כיום ,משמשת ד"ר זארי מדריכה קלינית במחלקה לשיקום הפה
בבית הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב .במשך  6השנים טרם הצטרפותה לחברת
 3Mכיועצת המדעית בישראל ,התמקדה ד"ר זארי בטיפולים משקמים ואסתטיים במרפאתה.
ד"ר זארי מרבה להרצות בארץ לקהלים שונים בתחום רפואת השיניים ,ומשמשת כיועצת
המדעית הראשית של  3M Dentalבישראל.

ערבי עיון וסדנאות מעשיות יתקיימו במרכז החדשנות של  3Mישראל,
בהרצליה ביזנס פארק ,בניין  ,Aרח' המשכית  ,8הרצליה פיתוח.
לרשות המשתתפים חנייה בתשלום במגוון חניונים באזור.
כל המפגשים יתקיימו בשעות הבוקר או אחה"צ כמפורט בתכנייה.
ההשתתפות בערבי עיון הינה ללא תשלום ,ההשתתפות בסדנאות כרוכה בתשלום
(גובה התשלום מפורט בהתאם לסוג הסדנה) .ההשתתפות כרוכה ברישום מראש.
במהלך כל המפגשים יוגש כיבוד קל.

אנא הרשמו מראש,
מספר המקומות מוגבל.
לרישום ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר:
בטלפון09-9615000 :
במייל3mespe.israel@mmm.com :

כתובתנו:
 3Mישראל
מדינת היהודים  ,91ת.ד2042 .
א.ת .הרצליה פיתוח 46120
טלפון09-9615000 :
פקס09-9615050 :
www.3m.com/il

למשתתפים
במפגשים:
הטבות בלעדיות
לרכישת מוצרים

