About the Congress

Dental products in focus

Găsiți mai multe detalii legate de programul
și prezentări teoretice din cadrul Congresului
Internațional de Estetică Dentară.

Expoziția de medicină dentară IDEM Esthetics
este cel mai potrivit loc unde puteți aﬂa ultimele noutăți în estetică dentară.
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Clinical cases

Vă prezentăm trei cazuri clinice: „Reabilitarea
orală totală minim invazivă”, „Prepararea
cavităților de acces endodontic” si „Opțiuni
de tratament pentru arcada edentată”.
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Bine ați venit la Congresul Internațional de Estetică Dentară
Welcome to the International Congress for Esthetic Dentistry
O adevarată ediție aniversară! A real anniversary edition!
 Anul acesta sărbătorim 15 ani de
existență a Societății de Stomatologie Estetică din România și toți cei
implicați în activitatea curentă a societății au simțit nevoia să puncteze
acest moment aniversar.
SSER a crescut alături de piața
stomatologică din România, alături
de generații întregi de absolvenți de
medicină dentară care, am format și
promovat lectori români cu care la
ora actuală stomatologia românească se mândrește, ﬁind prezențe
constante pe podiumurile conferințelor naționale și internaționale. Am
crescut alături de ﬁrmele de proﬁl
din țară care au devenit din ce în ce
mai puternice în regiunea centrală și
Est-Europeană.

Ne mândrim că și prin eforturile
și realizările noatre de-a lungul acestor 15 ani am reușit să cream o imagine de profesionalism medicinii
dentare din Romania.
Anul acesta cifrele sunt spectaculoase: 1500 de participanți, înscrierile ﬁind inchise cu 1 lună
înainte de eveniment, limita ﬁind
impusă de capacitatea locației, 60 de
lectori vor susține lucrări teoretice și
practice pe 8 podiumuri paralele în
cele 3 zile ale evenimentului.
Pentru prima oara în România
vom avea un studio LIVE care va
asigura transmisii live ale interviuri pagina 2

 This year we are celebrating
15 years of existence of the Society

if Aesthetic Dentistry in Romania
(SSER) and all those involved with
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lor cu lectorii prezenți, participanți,
reprezentanți ai companiilor de proﬁl, organizatori. Vom asigura totodată transmisia live a evenimentului
din salile principale.
Petrecerea congresului se anunță
incendiară de-a dreptul, invitându-vă
să participați și garantându-vă că nu
veți regreta.
Vă multumesc pentru că ne sunteți alături în număr din ce în ce mai
mare și vă asigur că vom face tot ce
ne stă în putință pentru a crește în
continuare nivelul științiﬁc și organizatoric al evenimentelor noastre, im
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the current activity of the society felt
the need to mark this anniversary
moment.
SSER developed along with the
Romanian dental market and together with entire generation of
dental professionals, who, trained
and promoted Romanian lecturers
wherein nowadays the Romanian
dentistry takes pride, being a constant presence on the national and international conference podiums. We
grew together with the companies in
the ﬁeld if dentistry that became increasingly strong within the central
and East-European region.

punând în calitate de leaderi în domeniu un trend la nivelul tuturor
conferințelor de proﬁl din România. 

Cu prietenie,
Dr. Florin Lăzărescu
Director Corporații SSER

Dr Florin Lăzărescu

We are proud because by our
efforts and accomplishments, along
those 15 years, we managed to create
a professional image for the dental
medicine in Romania.
This year the numbers are spectacular: 1,500 participants, registrations being closed 1 month before
the event, the limit being set by the
capacity of the location, lecturers
will sustain theoretical and practical
themes on 8 parallel podiums during
the 3 days of the event.
For the ﬁrst time in Romania we
shall have a LIVE studio that will provide live broadcasts of the interviews
with the lecturers who are present, participants, representatives of the companies in the ﬁeld, organisers. We shall

therewith provide the live broadcast of
the event within the main rooms.
The congress party event is going to be unforgettable therefore inviting you to attend and guaranteeing
that you shall not regret it.
Thank you for being with us in
increasingly large numbers and I assure you that we shall do our best to
further increase the organisational
and scientiﬁc level of our events, by
setting in our capacity of leaders
within the ﬁled, a trend at the level of
all such conferences in Romania. 
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Yours truly,
Dr Florin Lăzărescu
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Această ediție de TODAY va apărea pe durata Cingresului
Intenațional de Estetică Dentară organizat de Societatea
de Estetică din România, în perioada 17—19 mai 2018,
București.
Toate articolele și pozele publicate în ziar sunt protejate de legea dreptului de autor. Toate încercările de
reproducere, fără acordul prealabil al editorului, se va
pedepsi penal. Editorul nu iși asumă responsabilitatea
pentru exactitatea informațiilor legate de companii și a
reclamelor.
Se aplică termini și condiții generale, locul de judecată
este București.
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CELE 8 ETAPE ALE PROTOCOLULUI GBT
08 RECALL

01 DIAGNOSTICARE

07 CONTROL

02 RELEVARE

PACIENT SĂNĂTOS = PACIENT FERICIT
Programarea frecvenței de rechemare în
funcție de evaluarea riscurilor Întrebați-vă
pacientul dacă este mulțumit de tratament

TESTAȚI ȘI ANALIZAȚI FIECARE CAZ CLINIC
Dinți sănătoși, carii, gingivită, parodontită
Implanturi sănătoase, mucozite, periimplantite Începe prin a clati cu apa de gura

FACEȚI PACIENTUL SĂ ZÂMBEASCĂ
Efectuați o verificare finală a biofilmului rămas
Asigurați-vă ca tartrul este complet eliminat
Diagnosticați corect cariile Protejați cu fluor

06 PIEZON®

ÎNDEPĂRTAȚI TARTRUL RĂMAS
Utilizați instrumentul minim invaziv EMS
PS supra și subgingival până la 10 mm
Curățați buzunarele > de 10 mm cu
mini-chiureta Utilizați instrumentul EMS
PI în jurul implanturilor și restaurărilor

05 PERIOFLOW®

ÎNDEPĂRTAȚI BIOFILMUL DIN
BUZUNARELE > DE 4 PÂNĂ LA 9 MM
Folosiți pulberea PLUS pe dinți și implanturi
De asemenea, eliminați biofilmul interdentar
Utilizați duza PERIOFLOW® cu adâncime
marcată

ems-dental.com
Copyright: 2017 EMS. Electro Medical Systems.

FACEȚI BIOFILMUL VIZIBIL
Prezentați pacientului biofilmul relevat
Culoarea va îndruma îndepărtarea
biofilmului Odată ce biofilmul este eliminat, tartrul este mai ușor de detectat

R

03 MOTIVARE

CONȘTIENTIZARE ȘI ÎNVĂȚARE
Puneți accent pe prevenire
Instruiți-vă pacienții cu privire la igiena orală EMS recomandă periuțe de
dinți și perii interdentare Sonicare sau
Airfloss Ultra

04 AIRFLOW®

ÎNDEPĂRTEAZĂ BIOFILMUL, PETELE
ȘI TARTRUL
Dinți naturali, restaurări și implanturi
Îndepărtați biofilmul supra și subgingival
până la 4 mm, folosind pulbere PLUS 14 μm
Îndepărtați petele rămase pe smalț cu
pulbere COMFORT CLASSIC.
De asemenea, eliminați biofilmul de pe
gingie, de pe limbă și palat

MAKE ME SMILE.

