SMART Guide certiﬁceringscursus
14 - 15 juni of 25 - 26 oktober Hongarije

Leer tijdens deze tweedaagse cursus alle aspecten van driedimensionale implantologie planning aan de hand van theoretische en hands-on sessies én behandel
zelf een patiënt volgens het SMART Guide systeem van de start van de behandeling tot het eindresultaat.

Doel van de cursus
Tijdens deze cursus leert u de theoretische en praktische workflow van het SMART
Guide systeem. Door middel van theoretische presentaties, casuïstiekbespreking,
software gebruik en hands-on sessies op kunstmatige modellen én het behandelen van een patiënt leert u de volledige workflow van begin tot eind. Na de cursus bent u een gecertificeerd SMART Guide gebruiker. Uw online account wordt
deze dag geactiveerd, zodat u direct kunt starten met behandelingen met het
SMART Guide systeem.

Aan het eind van de cursus bent u:
1.

Volledig bekend met de visie en activiteiten van DicomLab

2.

Begrijpt u de voordelen van werken met het SMART Guide systeem

3.

Begrijpt u de volledige SMART Guide workflow

4.

Begrijpt u de verschillende mogelijkheden van het behandelplan

5.

Weet u de geschikte methodes voor diagnose

6.

Weet u hoe u uw werkstukken in de software moet plannen

7.

Weet u hoe de Surgical kit werkt

8.

Weet u hoe u het patiënt specifiek chirurgisch protocol moet lezen

9.

Heeft u geïmplanteerd met het SMART Guide systeem

Het belangrijkste verschil tussen deze cursus en de eendaagse cursus die in Nederland wordt gegeven is het feit dat u hier daadwerkelijk ook een patiënt gaat
behandelen. U doorloopt hier, samen met een Klinische mentor, de gehele workflow van de behandeling met het SMART Guide systeem. Uiteindelijk implanteert
u de patiënt met SMART Guide. De patiënt en de materialen die u voor de gehele
behandeling nodig heeft worden verzorgd door de Universiteit van Szeged.

Voorkennis
Om deze cursus goed te kunnen volgen is het belangrijk dat u beschikt over enige
ervaring in het behandelen van implantologie patiënten. Daarnaast is het belangrijk dat u communicatief vaardig bent in de Engelse taal.

Sprekers
Dr. Endre Varga Ph.D zal ondersteund worden door enkele klinische mentoren.

Programma
Woensdag
Op woensdagavond neemt u de KLM vlucht KL 1981 vanuit Schiphol om
21.05 uur naar Boedapest. De verwachte aankomsttijd is 23.05 uur. Vanaf de
luchthaven wordt u naar het hotel gebracht dat ongeveer anderhalf uur vanaf
de luchthaven gelegen is.

Donderdag
07.45-08.30
Module 1		
08.30-08.45
08.45-09.00
09.00-09.45
09.45-10.15
10.15-10.30
Module 2		
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
Module 3		
13.00-13.45
13.45-16.30
16.30-16.45
16.45-17.30
17.30-18.00
19.00-22.00

Breakfast
Introduction & Basics
Opening and welcome
dicomLAB – MDG cooperation
SMART Guide concept
SMART Guide workflow
Coffee break
Patient Interactions
Case introductions
Patient interactions, preparations for imaging
Lunch break
Treatment Planning
Everyday use of SMART Guide
Treatment planning of all cases
Coffee break
Clinical studies and scientific background
Sum up of Day 1
Dinner

Vrijdag

07.45-08.30
Breakfast
Module 4		
Dry Preparations for Surgeries
08.30-08.45
What happened in the background?
08.45-09.00
Surgical Kit & Surgical Protocol introduction
09.00-09.30
Patient specific surgical protocols
09.30-09.45
Coffee break
Module 5		
Surgeries
09.45-10.15
Scrub in
10.15-12.00
Surgeries – Part 1
12.00-12.30
Lunch (sandwiches)
12.30-14.00
Surgeries – Part 2
Module 6		
Summary
1400-15.00
Case discussions and conclusions
15.00-16.00
Sum up of the Course
Those who depart in the evening can leave for the airport at 16.00.
19.00-22.00
Dinner

Zaterdag
09.30 uur		
11.00 uur		
15.00 uur		
17.05 uur		
19.15 uur		

Transfer naar het centrum van Boedapest
Enkele uren vrije tijd om Boedapest te verkennen
Transfer naar de luchthaven vanuit het centrum
Vlucht KL 1978 naar Amsterdam
Verwachte aankomst Amsterdam

Hotel
Tijdens deze cursus overnacht u in een modern viersterrenhotel gelegen in het
centrum van Szeged.

Kosten
De kosten van deze cursus bedragen € 3.750- per persoon, exclusief b.t.w.

Deze prijs is inclusief:
••

Vlucht naar Boedapest en retourvlucht naar Amsterdam

••

Alle transfers

••

Hotelovernachting voor drie dagen, inclusief ontbijt

••

De gehele cursus met lunch en diners

••

Voor elke deelnemer een eigen patiënt

••

Alle implantologie- en overige materialen die nodig zijn tijdens deze cursus

••

Het gebruik van het SMART Guide systeem gedurende de cursus

••

De software licentie voor het eerste jaar.
(Het tweede jaar betaalt u € 700,- exclusief b.t.w. op jaarlijkse basis)

••

De eerste vijf guides
(Deze guides dient u binnen drie maanden na de cursus besteld te hebben)

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden
U kunt zich voor deze cursus inschrijven via de website: www.elsyee-dental.nl of
door het sturen van een mail naar: marketing@elysee-dental.nl. Na inschrijving ontvangt u een registratieformulier voor de software. Onze SMART Guide It specialist
neemt vervolgens contact met u op om te controleren of uw computersysteem en
CBCT de correcte bestanden kan versturen en ontvangen.
Na inschrijving voor de cursus ontvangt u een rekening. Bij annulering van uw deelname vóór 10 oktober berekenen wij € 500, - annuleringskosten. Bij annulering na
10 oktober berekenen wij de volledige kosten.
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Voor deze cursus
zijn KRT-punten
toegekend.

