
Mistrovský praktický kurz
4. - 5. října 2021, ICDE Vídeň

To nejlepší z IPS e.max
S logikou a systémem k úspěchu



Zubní lékaři a pacienti stále častěji požadují celokeramické 
a / nebo bezkovové náhrady, které jsou neroznatelné od 
přirozených zubů. Úkolem je napodobit přírodní estetiku a 
harmonii odstínu na nejvyšší úrovni. IPS e.max® Ceram ten-
to úkol značně usnadňuje. Tato nízkotavitelná nano-fluora-
patitová sklokeramika představuje jedinečnou kombinaci 
transparence, jasu a opalescence. Snadná manipulace a 
estetický potenciál činí práci s tímto materiálem mimořád-
ným zážitkem.

Hlavní náplní tohoto kurzu je návrh individuálního kon-
ceptu vrstvení pro fazetovací keramiku IPS e.max Ceram. 
Součástí bude taktéž dokončení celoanatomické molárové 
korunky, vypresované z ingotu Multi/HT nebo vyfrézované 
z ZirCAD Prime, s použitím staining techniky.



NÁPLŇ KURZU

- Teoretická část „Nejlepší zkušenosti s IPS e.max® “

- Vysvětlení systému na ukázkách konkrétních klinických případů

- Možnosti dosažení požadovaného odstínu náhrady

- Kontrola absorpce a reflexe světla

- Úprava různých translucencí 

- Vypalovací programy

- Reprodukce tvaru a odstínu metodou aditivního vrstvení

- Design fyziologických mezizubních prostor

- Imitace přírozené povrchové textury

- Glazovací / korekční pálení

- Mechanické leštění pro optimalizaci stupně lesku

- Staining technika



OLIVER BRIX

Oliver Brix je vlastníkem zubní laboratoře Innovative Dental Design 
v německém Bad Homburgu, která se specializuje na celokeramické 
výplně, zubní náhrady nesené implantáty a kompletní rekonstrukce 
chrupu.

Oliver Brix je jedním z prvních uživatelů IPS e.max s nejbohatšími 
znalostmi a zkušenostmi s tímto systémem. A jakožto mezinárodní 
přednášející, působící na tomto poli více než 20 let, je schopen pře-
dat své znalosti profesionálním a impozantním způsobem. 

TERMÍN

04.10. 2021                    

09:00 – 09:30   registrace
09:30 – 17:30   kurz
19:30             večeře

S sebou: rotační a modelovací nástroje

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání:  

Cena kurzu: 

ICDE Vídeň 
Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1,  
1220 Vídeň
25 000 Kč  
(ubytování, obědy i večeře jsou v ceně)  

Oficiální jazyk:  

Kontaktní údaje:  

Milena Vondrašová 

Kateřina Marková 

 

Angličtina 
(překlad do českého jazyka zajištěn)

tel. 702 236 908  
e-mail: milena.vondrasova@henryschein.cz

tel. 777 829 838
e-mail: katerina.markova@ivoclarvivadent.com

05.10. 2021
09:00 - 16:30   kurz




