
Goals
• unlocking the “aesthetic code“ of the natural   
teeth
• using components of the matrix-assortment 
regarding  to the aesthetic requirements
• managing of chroma, opalescence, fluore-
scence and translucency
• shapeing and surface texturing

Advanced aesthetics by using lightoptical materials
-Matrix Masterkurs

Dynamic of light in the natural tooth is responsible for bright-
ness and generates colour, the interplay of light creates life.
Beauty results from small nuances which are created by the 
refraction and the reflection of light, to disappear in the very 
moment again. Even in the natural tooth. Through light and 
changes of the angle of observation the natural, vivid play of 
colours results, which is based on the interplay of opalescence 
and fluorescence in the tooth.
The complex interplay of the parameters, opalescence, fluore-
scence and translucency creates the dynamic appearance of 
the natural dentition. These optical characteristics are depen-
ding on the structure of the tooth.

ALLIGATOR Vă invită să participaţi la cursul susţinut de dl. Paul A. Fiechter 
la Cluj-Napoca, pe data de 18 iunie 2017, cu TEMA “DOI INCISIVI CENTRALI:  
ZIRKONIA 750 - O SINGURĂ CERAMICĂ PENTRU DIOXID DE ZIRCONIU ŞI DISILICAT 
DE LITIU”.

Estetică avansată prin utilizarea materialelor cu proprietăți optice influențate de lumină

Dinamica luminii la nivelul dintelui natural este responsabilă de 
strălucirea acestuia şi generează culoarea, interacțiunea luminii 
crează aspectul natural, viu.
Frumusețea (estetica) este rezultatul diferitelor nuanțe create 
prin refracția și reflexia luminii care apar și dispar în fiecare  
moment chiar și la dintele natural. Culoarea vie, naturală a 
dinților generată de iluminare și unghiul de observație se  
bazează pe întrepătrunderea caracteristicilor de opalescență și 
fluorescență ale structurilor dentare.
Interdependența între parametrii de opalescență, fluorescenţă 
și transluciditate crează aspectul dinamic al dentiţiei naturale. 
Aceste caracteristici optice sunt dependente de structura dentară.
Paul A. Fiechter

Obiective:
- Descifrarea  “codului estetic” al 
dinților naturali
- Utilizarea componentelor kit-ului 
“matrix-assortment” în vederea realizării 
cerințelor estetice
- Manevrarea cromei, opalescenței, 
fluorescenței și translucidității
- Accentuarea contururilor și  
texturarea suprafeței



Duration of the hands-on
1 day:  9:00-17:00

 At international congresses, Paul A. Fiechter (MTD) is a wel-
come opinion leader in aesthetics of anterior and posterior 
teeth. During the last years, Paul A. Fiechter studied more 
and more the light-optic phenomenon of teeth. He has been 
one of the first opinion leaders worldwide understanding and 
interpreting the correlation between fluorescence and opale-
scence in the ceramic layer technique. Shortly he developed 
in close cooperation with Heraeus Kulzer the Matrix ceramic 
sets. These ceramic masses interact with changing lighting 
conditions and produce a natural and lively play of colours.

course preperation
• two circonia copings (colored A3)
• laboring equipment
• glasplate
• grinding instruments
• good mood

Paul A. Fiechter (technician dentar) este un lider de opinie  
foarte bine primit la congresele internaționale specializat în 
restaurări estetice pe dinții anteriori și posteriori.
În ultimii ani, Paul A. Fiechter a studiat din ce în ce mai mult 
fenomenele optice și influența luminii asupra dinților naturali.  
El a fost unul dintre primii lideri de opinie din lume care a înțeles 
și interpretat corelația dintre fluorescență și opalescență în tehnica 
stratificării maselor ceramice. A dezvoltat, în strânsă legătură cu 
Heraeus Kulzer setul Matrix ceramic. Aceste mase ceramice 
interacționează la modificarea condițiilor de iluminare producând 
efectul natural viu de joc de culori.

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

Durata hands-on-ului  - o zi (9-17).

Vă aşteptăm la Cluj-Napoca pe data de 18 Iunie 2017.
Pentru informaţii şi înscrieri vă rugăm să ne  
contactaţi telefonic la Alligator.


