
                                                                                                    

HARMONOGRAM SZKOLENIA 
 

KORONA CERAMICZNA OD PODBUDOWY DO OLICOWANIA 
 
 

Poniedziałek 23.10.2017 r. 
 
Część teoretyczna: 

 

godz. 9.00 Przedstawienie i analiza przypadku na podstawie modeli gipsowych, planowanie pracy. 

 

godz. 10.00 Omówienie sposobów preparacji modeli i technik modelowania ( adapta, maczanka 

woskowa). Praktyczne wskazówki przy wyborze wosków i stopów ( wrc, nikiel, twardość HV ). 

Zagadnienia dotyczące ekspansji masy. 

 

Część praktyczna: 

 

godz. 11.00 przygotowanie modeli ( cięcie łuków, preparacja - odsłonięcie części poddziąsłowej, 

odsłonięcie stopnia, lakierowanie, izolowanie ), 

 

godz. 13.00- przerwa obiadowa. 

 

 Część praktyczna: 

 

godz. 13.30 Modelowanie struktur woskowych  ( program zakłada wykonanie 6-ciu koron – po  dwie 

na każdy model), 

 

godz. 15.30 przygotowanie do odlewu  ( przyklejanie kanałów , zatopienie wymodelowanej 

podbudowy w masie ogniotrwałej.) 

 

godz. 17.30 zakończenie pierwszego dnia szkoleń. 

 

Wtorek 24.10.2017 r. 
 
Część teoretyczna: 

 
godz. 9.00 Omówienie sposobów obróbki odlanej podbudowy oraz narzędzi i materiałów do jej 

wykonania, 

 
Część praktyczna: 

 

 

godz. 10.00 obróbka odlewu, 

 

godz. 13.00 przerwa obiadowa, 

 

godz. 13.30 obróbka wykonanej podbudowy cd ( odsłonięcie stopnia, wypiaskowanie), 

 

 

godz. 17.30 zakończenie drugiego dnia szkoleń, 

 



Środa 25.10.2017 r. 
 

Część teoretyczna: 

 

godz. 9.00 gość specjalny, doradca techniczny firmy Vita – omówienie materiału ceramicznego Vita 

VM13 ( opcjonalnie- obecność jeszcze nie potwierdzona) 

 

Część teoretyczna: 

 

godz. 9.30 przygotowanie podbudowy zęba 11, 15 do olicowania ( oksydacja, piaskowanie). 

 

godz.10.00 licowanie ceramiką podbudowy na zęba 11( wykonanie stopnia ceramicznego) i 15 z 

masami podstawowymi  z uwzględnieniem przeciwzgryzu, ( prowadzenie sieczne oraz kłowe ). 

 

godz. 13.00- przerwa obiadowa. 

 

godz. 13.30 licowanie podbudowy ceramiką dentystyczną cd. 

 

godz. 17.30 zakończenie trzeciego dnia szkoleń. 

 

 

Czwartek 26.10.2017 r. 
 
 

   godz. 9.00 obróbka wykonanych prac, charakteryzacja, glazurowanie 

 

godz. 12.00 omówienie prac, ewentualnych błędów powstałych  podczas  wykonania oraz  ich 

korekta. 

 
  godz. 13.00 przerwa obiadowa 

 

  godz. 13.30 przygotowanie podbudowy zęba 11 do olicowania ( oksydacja, piaskowanie). 

 

  godz. 14.00 licowanie podbudowy ceramiką, przy użyciu mas podstawowych i efektów , 

nadawanie cech charakterystycznych (sposoby wykonania podstawowych efektów specjalnych 

warstwy szkliwnej i brzegu siecznego – pęknięcia, głębokie efekty wewnątrz korony zęba.) 

 

 

godz. 17.30 zakończenie czwartego dnia szkoleń. 

 

 

Piątek 27.10.2017 r. 
 
godz. 9.00 licowanie podbudowy ceramiką dentystyczną cd, 

 

godz. 13.00 przerwa obiadowa, 

 

godz.13.30 obróbka końcowa (tekstura , obróbka powierzchni jako kontynuacja wewnętrznych 

efektów wykonanej korony), 

 

godz. 15.00 omówienie prac, ewentualnych błędów powstałych  podczas  wykonania oraz  ich 

korekta. 

 

godz. 17.30 zakończenie piątego dnia szkoleń, rozdanie certyfikatów. 


