
ALLIGATOR Vă invită să participaţi la cursul susţinut de dl. Thomas Backscheider la  
București, în perioada 6 - 7 Octombrie 2017, la sediul Alligator
Prelegere: “ HeraCeram® Zirkonia 750 - Noul Material al unui bine cunoscut Sistem”,
şi Hands on: Easy-Middle-Matrix.....
- Concepte diferite de stratificare cu noul HeraCeram® Zirkonia 750,
- Pigmentare internă,
- Înțelegerea uimitoarei luminozități a Ceramicii VALUE din Sistemul Hera Ceram.

HERACERAM® ZIRKONIA 750 – O SINGURĂ CERAMICĂ
PENTRU ORICE TIP DE RESTAURARE, DIN DIOXID DE ZIRCONIU SAU DISILICAT DE LITIU

HeraCeram® Zirkonia 750 se distinge prin adezivul său unic și revoluționar, dimensiunea ultrafină a  
particulelor, gama largă a nuanțelor gingivale și o selecție mai mare a nuanței. Materialul este mult mai 
prietenos față de antagoniști datorită densității sporite, asigurând restaurări de lungă durată cu aspect 
natural de neegalat.
Nu există limite!
HeraCeram® Zirkonia 750 are toate resursele estetice și profesionale de care aveți nevoie pentru a  
recrea natura pe toate structurile ceramice. Oferă o gamă impresionantă de Chroma Dentine, unicul  
nostru Adheziv 750 cu posibilităţi de acoperire crescute și cea mai mare gamă de nuanțe gingivale disponi-
bile în prezent. Aveți acum resursele necesare pentru realizarea de restaurări simple de zi cu zi, precum 
și restaurări de mare finețe cât și restaurări personalizate de calitate superioară - cu o singură ceramică 
pentru toate tipurile de structuri ceramice (CTE de la 10,2 până la 10,5 μm / mK).
Avantajele dintr-o privire:
• O singură ceramică pentru toate tipurile de restaurări din dioxid de zirconiu sau disilicat de litiu.
• Adhesivul 750 – Strategie unică.
• Dimensiunea ultrafină a particulelor - Suprafață netedă și densitate ridicată.
• Gama impresionantă de intensități cromatice pentru dentină care asigură precizia nuanțelor.
• Arderea la temperaturi scăzute. Fără risc de exfoliere sau decolorare.

Thomas Backscheider (tehnician dentar) este 
un lider de opinie HeraCeram® Zirkonia 750, 
foarte bine primit la congresele internaționale,  
specializat în restaurări estetice pe dinții anteriori 
și în restaurări pe implant. 
Administrează propriul laborator din anul 1996.

Necesar pentru curs:
- Plăcuțe de lucru 
- Pensule
- Bună dispoziție
(Fiecare participant va primi un model și două cape).  

Durata cursului - două zile (9-16)

Vă așteptăm la București în perioada 
6 - 7 Octombrie 2017,  la sediul Alligator.

Pentru informaţii şi înscrieri vă rugăm să ne  
contactaţi telefonic la Alligator.


