
DNI OTWARTE  
w MEDITRANS

Tydzień pełen wiedzy, nowości  
                                        i spotkań z ekspertami.

12-17  
października  

2020

6dni

9szkoleń

4 serwisantów

50 godzin 
konsultacji

25 urządzeń  
do testów

Showroom Meditrans,  
ul. Podlasie 16c, 25-108 Kielce

12-17  
października  

2020

Bezpłatne wykłady, szkolenia  
i konsultacje z ekspertami.  
Każdego dnia inny temat!

Nowoczesne rozwiązania dla Twojej 
praktyki - prezentacje i testy urządzeń, 
doradztwo w zakresie wyposażenia  
i aranżacji gabinetu.

Porady w temacie użytkowania 
i konserwacji sprzętu oraz 
bezpłatna diagnostyka usterek 
- serwis techniczny dostępny 
każdego dnia!

Miła atmosfera, kameralne grono,  
pyszna kawa i przekąski. 
Spędź ten czas z nami!

Prosimy o wcześniejsze  
potwierdzenie obecności:

tel. 784 956 720, 728 407 310 
www.meditrans.pl/dni-otwarte/

5wykładowców

100 %  
bezpłatnie



WYKŁADY I PREZENTACJE
Każdy dzień – inny temat! Dodatkowo możliwość 
indywidualnych konsultacji z wykładowcami.

PONIEDZIAŁEK (12 października) godziny: 12:00-13:30
Podstawy ergonomii z użyciem mikroskopu zabiegowego.  
Koferdam w endodoncji. Archiwizacja i marketing w gabinecie.
Wykładowca: Michał Kowalik - lekarz dentysta

WTOREK (13 października) godziny: 12:00-13:30
„Skuteczny marketing w praktyce stomatologicznej”.  
Wybór kanałów marketingowych. Elementy marketingu  
w obsłudze pacjenta.
Wykładowca: Iwona Reszkowska  - Trener, coach biznesowy,  
Dyrektor projektów szkoleniowych  
w RCbusiness szkolenia & coaching

ŚRODA (14 października) godziny: 12:00-13:30 
„Basic VS Advanced - dwa sposoby maszynowego opracowania  
kanałów korzeniowych”. Opracowanie kanału „łatwego” oraz  
„trudnego” na przykładzie narzędzi Wave One Gold i Trunatomy. 
Wykładowca: Adam Wróbel – doktor nauk medycznych

CZWARTEK (15 października) godziny: 12:00-13:30 
Współczesna diagnostyka radiologiczna – jak efektywnie praco-
wać z nią na co dzień? Obrazowanie 2D i CBCT, parametry badań.
Wykładowca: Mateusz Szkliniarz -lekarz dentysta

PIĄTEK (16 października) godziny:  12:00-13:30 
Temat: „Ergonomia pracy zespołu stomatologicznego przy za-
biegach w powiększeniu mikroskopowym” . Dokładność zabie-
gów, dokumentacja fotograficzna.
Wykładowca: Maciej Mikołajczyk - doktor nauk medycznych

SOBOTA (17 października) godziny: 12:00-13:00
Stomatologia cyfrowa – skanuj, planuj, diagnozuj, produkuj!.
Wykładowca: Jacek Bucki - specjalista CAD/CAM

KONSULATACJE  
Z PRZEDSTAWICIELAMI MEDITRANS  
I FIRM PRODUCENCKICH 
Specjaliści z różnych działów, podzielą się  
wiedzą i zaprezentują nowoczesne rozwiązania  
dla gabinetu:
• strefa projektowania gabinetów MyDesign; 
• prezentacje i praca na unitach CHIRANA i KAVO; 
• diagnozowanie próchnicy z wykorzystaniem urządzenia  

Diagnocam - KAVO;
• sedacja  w praktyce stomatologicznej – praca  

z urządzeniem Masterflux plus TECNO-GAZ;
•  nowoczesne i bezpieczne oświetlenie dla gabinetów  

stomatologicznych - LAKO;
• laser w codziennej praktyce - prezentacja urządzenia  

Laser Smart LASOTRONIX; 
• profesjonalna profilaktyka w gabinecie stomatologicznym  

- AIRFLOW Prophylaxis Master EMS;
• serwis techniczny MEDITRANS – porady w zakresie  

użytkowania i konserwacji sprzętu oraz bezpłatna  
diagnostyka usterek;

• doradztwo finansowe - SANTANDER

OFERTA SPECJALNA W TRAKCIE  
DNI OTWARTYCH
Wszyscy odwiedzający w trakcie Dni Otwartych  
mogą skorzystać ze specjalnych ofert na  
prezentowane w tym czasie produkty i urządzenia. 

Wykładowcy:

Jacek Bucki

dr n. med. Maciej Mikołajczyk

lek. dent. Michał Kowalik

lek. dent. Mateusz Szkliniarz

dr n. med. Adam Wróbel

Iwona Reszkowska

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie obecności:

tel. 784 956 720, 728 407 310 
www.meditrans.pl/dni-otwarte/


