
 

 

 

Dentsply Sirona Celtra Press praktiline koolitus Varssavis, Poolas 

8-9.11.2018 

 

Koolitaja Katarzyna Subotowicz: „Mina olen Katarzyna 

Subotowicz. Olen hambatehnik nii hingelt kui ametilt. Ma olen 

töötanud hambalaboris üle 20 aasta ja alustasin keraamikaga. 

Läbi aastate olen spetsialiseerunud esteetikale. Ma mõtlen 

esteetikat laias mõttes – alates ilusatest laminaatidest, 

tsirkooniumi restauratsioonidest, Hollywood smile’st kuni 

väga individualiseeritud üksikute kroonideni. Pärast paari 

aastat töötamist, õpetamine muutus mu teiseks kireks. Ma 

alustasin koostööd Dentsply’ga 1990. aastatel koolitajana 

Poolas, siis Poola arvamusliidrina ja nüüd ka Dentsply 

rahvusvahelise koolitajana. Alustasin keraamikaga töötamist 

Ceramco 2 materjaliga ning olen lähedalt jälginud nii Dentsply 

kui ka teiste tootjate materjalide arengut läbi aastate. Ma näen 

selgeid eeliseid, miks kasutada monoliitset tsirkooniumi 

Cercon ht ja Cercon xt Dentsply’lt ning paljusid eeliseid, mida 

võimaldab Celtra Press ja Celtra Ceram, mis on imeline 

keraamika pressimiseks ja tsirkooniumi karkasside katmiseks. 

Teil on võimalus tutvuda minu tööga lähemalt kui külastate mu 

laborit, loete minu publikatsioone või külastate kodulehte.“ 

  



 

Esimene päev 

09.30    Tere tulemast Varssavi! Hommiku kohv 

09.45 - 11.00   Loeng, Celtra Press süsteem, teooria ja pratika 

11.00 - 13.30  Koolitaja näitab kanalite paigutamist, sisestamist, täisanatoomilise krooni 

pressimist (MT nööbist) ja välja puhastamist ning osalejad valmistavad oma 

krooni vastavalt õpetusele. Koolitaja näitab 3-ühikulise silla kanalite 

paigutamist, sisestamist ja pressimist. Seejärel pressime oma kroonid. 

13.30    Lõuna  

14.00 - 17.30  Koolitaja näitab cut-back tehnikas esihamba Celtra Ceram keraamikaga 

individualiseerimist, mille järel saavad osalejad ise keraamikat peale kanda. 

Kroonide väljapuhastamine ja mudelile sobitamine. 

 

 

 

 

 

 

Teine päev 

09.30   Hommiku kohv 

09.30 - 13.30  Loeng: Cercon ht, Cercon xt, tsirkoonium materjalina 

13.30   Lõuna 

14.00 - 17.00  Värvimise tehnika, kasutame DS Universal stains&glaze kit’i.  

Värvime täisanatoomilist krooni kasutades köndimaterjali ja õpime värve 

õigesti kasutama, et soovitud toon saavutada. Värvime ja glasuurime kahte 

esihammast, valmistatud Celtra Press ja Cercon ht materjalist. 

17.00  Kokkuvõte ja küsimused 

  



 

Koolitus toimub inglise keeles ja soovi korral tõlgime eesti keelde. 

Koolitusele on parim minna lennukiga. Soovi korral on võimalik ka bussiga kohale sõita. 

Osalejatel palume kaasa võtta väiksed igapäevased töövahendid, täpsustame. 

 

Praktilise 2-päevase koolituse hind – 432 (sisaldab käibemaksu). 

Hinnale lisanduvad lennupiletid ja 2 ööd hotellis. 

 

Hind sisaldab lõunasööke, transporti lennujaamast hotelli ja tagasi. 

Registreerumine ja lisainfo tel. 699 7161; 56 866 079 või dental@rasmussen.ee 

 

Helista või kirjuta ja küsi lisa! 

 

Kiirusta – kohtade arv piiratud! Saame kaasa võtta kuni 8 tehnikut! 
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