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WELCOME
HYBRID DENTAL ESTHETICS

Societatea de Stomatologie Estetică din România a fost și va fi una din cele mai importante societăți de profil din Europa, 
cu o tradiție de peste 18 ani în organizarea evenimentelor de specialitate, întotdeauna inovând piața de profil. Ne place 
să spunem ca am fost întotdeauna deschizători de drumuri și în acest sens, SSER deschide seria evenimentelor în variantă 
hibridă. 
Nu am fi reușit niciodată în acești 18 ani de activitate fără o echipă uimitoare care să rămână împreună încă de la început. 
Împreună membrii consiliului director SSER și reprezentanții filialelor formează o familie puternică și unită. SSER este o 
societate academică de încredere pentru participanți, lectori și industrie. Am fost aproape de membrii noștri și în perioada 
de carantină, le-am împărtășit baza de date a cursurilor noastre înregistrate. Nu numai că respectăm regulile, dar avem 
sprijinul autorităților în schimbarea regulilor. Anul trecut am fost prima asociație dentară care a organizat un congres 
virtual live și prima asociație dentară din România care a acordat pentru un eveniment online credite EMC. Anul acesta 
suntem primii din România care organizează un congres hibrid, cu o mare complexitate tehnologică. De asemenea, sun-
tem mândri că avem sprijinul autorităților pentru a umple sălile de conferințe la capacitate maximă, menținând în același 
timp siguranța evenimentului. 
Ce înseamnă hibrid? O combinație de: 
-  participanți prezenți la locația congresului (conform reglementărilor legale)
-  transmisii live ale evenimentului, online și offline până la sfârșitului anului 2021
-  prezența fizică a lectorilor la locația congresului, precum și online
-  sesiuni hands-on
-  studiouri TV special amenajate
- moderatori prezenți la locația congresului
-  studiouri virtuale
-  expoziție dentară
Așa cum v-am obișnuit, avem ca invitați cele mai importante nume din domeniul stomatologiei: Prof. Dr. Irena Sailer & DT 
Vincent Fehmer, Prof. Dr. Francesca Vailati, Prof. Dr. John Sorensen, Dr. Jordi Manauta, Dr. Tommie Van de Velde, Prof. Dr. 
Marius Steigmann, Dr. Orlando Alvarez și mulți alții.
Ne vedem la J.W. Marriott Grand Hotel Bucharest!

Dr. Florin Lazarescu, 
SSER Corporate Director
ESCD President

SSER Corporate Director
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simple. Learn more about the V3 implant and MIS at: www.mis-implants.com

MAKE IT SIMPLE. WE KNOW HOW!

Conical connection 
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Soft tissue preservation 
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Simple Procedure

Engineered for bone
stress reduction
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  Thursday  13th May/ Joi 13 Mai

09:00

09.00 - 10.00

13.00 - 14.00 

16.00 - 16.30 

11.00 - 11.30 

13.00 - 14.00 

16.00 - 16.30 

10.00 - 11.00 

14.00 - 15.00 

11.30 - 13.30 

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00 

09.00 - 10.00

16.30 - 17.30

17.30 - 18.30 

16.30 - 17.30

11.30 - 13.00

11.00 - 11.30

10.00 - 11.00

Deschiderea oficială a congresului / Congress official 
opening 
Prof. Dr. Constantin Vârlan & Dr. Florin Lăzărescu 

Soft tissue management for GBR  in connecting with the 
adequate Bio materials / Managementul țesuturilor moi în 
cazurile de regenerare osoasă ghidată în conexiune cu bio-
materialele adecvate
Prof. Dr. Marius Steigmann, Germany

Lunch 

Coffee Break 

Patient-centered outcome in Endodontic treatment: about 
some clinical cases / Rezultatul centrat pe pacient în trata-
mentul endodontic: despre unele cazuri clinice
Dr. Hugo Sousa Dias, Portugal 

Development of the implant transition zone / Dezvoltarea 
zonei de tranzitie implantare 
Dr. Ionuț Brânzan & Dr. Bogdan Bâldea, România 

Immediate implantation with immediate loading in the 
aesthetic zone - digital workflow and guided surgery / Im-
plantarea imediată cu încărcare imediată în zona estetică 
- flux de lucru digital și chirurgia ghidată
Dr. Krzysztof Chmielewski, Poland 

Dental Aerosols – A Significant Threat in Dentistry? : Aero-
soli - o amenințare semnificativă în stomatologie?
Dr. Martin Koch, Germany 

The Oral-B iO Effect / Efectul Oral-B iO
Dr. Adriana Bișoc, România 

Convergent implant: vertical prep abutment and hard and 
soft tissue management / Implantul convergent: bontul 
vertical și managementul țesutului tare și moale
Dr. Costantino Vignato, Italy 

The multidisciplinary communication in the ortho – pros-
thetic cases / Comunicarea multidisciplinară în cazurile 
orto-protetice 
Dr. Giacomo Armani, Italy 

Future Prospects for Periodontal Regenerative Medicine / Per-
spective viitoare pentru medicina regenerativă parodontală
Prof. Dr. William Giannobile, USA 

The Straumann BLX; the 5th generation dental implant / 
Straumann BLX; implantul dentar de generația a 5-a
Dr. Ophir Fromovich, Israel 

Digital Dentistry: are we far enough for complete 
restorations? / Stomatologia digitală: suntem pregătiți
pentru restaurările globale?
Dr. Smaranda Buduru, România

Occlusal Concepts for Functional Esthetics - from analog 
to digital workflows / Concepte ocluzale pentru o estetică 
funcțională - de la fluxuri de lucru analogice la digitale
Dr. Michael Radu, USA 

The Geneva Concept - advances in Implantdentistry for 
your daily practice 
„From evidence based treatment planning to digital 
diagnostics, patient communication to a predictable final 
outcome -an interdisciplinary approach.“ / Conceptul 
Geneva - progrese în implantologie pentru practica zilnică 
„De la planificarea tratamentului bazată pe dovezi până la 
diagnosticarea digitală și comunicarea cu pacientul la un 
rezultat final previzibil - o abordare interdisciplinară.”
Prof. Dr. Irena Sailer & MDT Vincent Fehmer, 
Switzerland 

Coffee Break 

Break

Break

Break

Esthetic complications of implant therapy – how to man-
age it / Complicații ale tratamentului implantar în zona 
estetică – protocoale de management
Dr. Cristian Dinu, România 

Hall 1 Sala Constanta / Constanta Hall, Lectures 

Hall 2 - Salon CD/ Salon CD Hall, Lectures  

Sala 3 – Salon A / Hall 3 – Salon A, Hands On Sessions 

Conferences

17.30 - 18.30 

09.00 - 11.00 

14.00 - 16.00 

Straumann BLX - principles and techniques in immediate 
protocols / Straumann BLX – principii și tehnici în proto-
coalele imediate 
Prof. Dr. Horia Barbu, România 

Surface Texture _ key element to achieve esthetic integration 
of anterior direct restoration / Morfologia de 
suprafata _ element cheie in atingerea integrarii estetice in 
cazul restaurarilor directe anterioare
Dr. Sergiu Mureșan, România 



518th International Congress of
Esthetic Dentistryg

Friday May 14th / Vineri 14 Mai   

09.00 - 11.00 

11.30 - 13.00 

14.00 - 16.00 
16.30 – 18.30

Clinical applications of Er: YAG laser in daily dentistry / Apli-
cațiile clinice ale laserului Er:YAG in stomatologia de zi cu zi
Dr. Mihaela Garabagiu, România 

Restaurări predictibile asistate digital
Dr. Rareș Dan Magheru, România 

16.30 - 19.00 

09.00 - 10.00 

10.00 - 11.00 

11.30 - 13.00 

11.00 – 11.30 

16.00 – 16.30 

13.00 – 14.00 

15.00 - 16.00 

14.00 - 15.00 

16.30 - 17.30 

17.30 - 18.30 

Comunicări Orale / Oral presentations 

Endo-Implant Algorythm – Endodontic Point of View / 
Endo-Implant Algoritm – din perspectivă endodontică
Dr. Sebastian Lupu, România 

Oral Plastic Surgery with VISTA: management of mucosal 
defects around teeth and implants / Chirurgie plastică orală 
cu VISTA: gestionarea defectelor mucoasei din jurul dinților 
și a implanturilor
Dr. Homa Zadeh, USA 

Why should I be interested in ADDITIVE Prosthodontics? / De 
ce ar trebui să fiu interesat de protetica ADDITIVĂ?
Dr. Francesca Vailati, Switzerland 

Trends on Guided Surgery / Tendințe în chirurgia ghidată
Dr. Orlando Alvarez, Chile 

Predictability in aesthetic dental procedures: multidiscipli-
nary approach / Previzibilitatea în procedurile dentare
 estetice: abordare multidisciplinară
Dr. Tommie Van del Velde, Belgium 

Implant supported restorations. Simple and complicated 
solutions / Restaurări pe implant. 
Soluții simple și complicate
Prof. Dr. Emanuel Bratu, România 

Digital workflow in implant therapy: from surgery to final 
prosthodontic project / : Workflow-ul digital în terapia im-
plantară: de la chirurgie până la proiectul final restaurativ
Dr. Rareș Buduru, România 

Sala 4 – Salon B / Hall 4 – Salon B, Hands On Sessions 

Sala 2 – Salon C&D / Hall 2 – Salon C&D Hall, Lectures 

Sala 5– Sala Online / Hall 5 – Online Hall 

Hall 1 - Sala Constanța / Constanta Hall, Lectures 

Coffee Break 

Coffee Break 

Lunch 

11.10 - 11.30 

13.00 - 14.00 

11.30 – 12.15

12.15- 13.00 

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00 

16.30 - 17.30 

17.30 – 18.30

10.00 – 11.00 

09.00 - 10.00 

Break

Break

New Frontiers in Digital Prosthodontics: Synergy of Modern 
Materials & Technology / Noi frontiere în protetica digitală: 
sinergia noile materiale și tehnologia 
Prof. Dr. John Sorensen, USA 

Preserving the alveolar ridge natural architecture. 
The “Socket shield” technique. The ideea, the technique, the 
results and the complications. / Menținerea arhitecturii 
gingivale naturale postextracțional. Tehnica “Socket shield”. 
Ideea, tehnica, rezultatele și complicațiile.
Dr. Cristian Rotaru, România 

Aesthetic area dilemma in the era of immediate loading / 
Dilema zonei estetice în era încărcării immediate
Dr. Florian Obădan, România 

Augmentation of larger and smaller bone deficiencies: au-
tografts and alternatives / Creșterea deficiențelor osoase din 
ce în ce mai mici: autogrefe și alternative
Dr. Daniel Rothamel, Germany 

Integrating digital planning & execution for faster & fixed 
implant restorations / Integrarea planificării și execuției dig-
itale pentru restaurări mai rapide și fixe ale implanturilor
Dr. Burzin Khan, India 

Lasers and esthetic dentistry / Lasere și stomatologia 
estetică 
Dr. Georgi Tomov, Bulgaria 

 Gingival aesthetics: challenges and limits / Estetica 
gingivală: provocări și limite
Dr. Darius Tomina, România 

Dental preparations for all-ceramic restorations made dig-
itally - changing paradigms in the digital world / Preparații 
dentare pentru restaurări integral ceramice realizate digital 
- schimbarea paradigmelor în lumea digitală
Dr. Bogdan Oprea, România 



6 HYBRID DENTAL ESTHETICS | MAY 13-15, 2021

 Saturday 15th May /Sambata 15 May 

11.30 - 13.00

11.30 - 12.00 

11.30 - 12.00 

10.30 - 11.30 

16.30 - 19.00 

12.00 - 13.00 

13.00 - 14.00

12.00 - 13.00 

09.30 - 10.30

13.00 - 14.00

09.30 - 10.30

10.30 - 11.30

14.00 - 16.00

16.30 - 18.00

ICDAS system for the evaluation of dental caries: diagnostic 
principles, clinical algorithms, management of incipient le-
sions / Sistemul ICDAS de evaluare a cariei dentare: pricipii 
de diagnostic, algoritmi clinici, managementul leziunilor 
incipiente
Dr. Cristian Funieru, România 

Coffee Break 

30 Lost in cementation or cementation vs adhesion / 
Pierdut în cimentare sau cimentare vs adeziune
Dr. Egle Vindasiute Narbute, Lithuania

Comunicări Orale 

Precision, Efficiency and Predictability in Dental Implant 
Prosthetics / Precizie, eficiență și predictibilitate în protetica 
pe implant
Dr. Varol Curt Nazar, România 

Layers and the styleitaliano method, composite simplifi-
cation / Stratificarea și metoda styleitaliano, simplificare 
compozită
Dr. Jordi Manauta, Spain 

Diagnostic based treatment in complex cases - From first 
visit to treatment plan / Tratamentul bazat pe diagnostic în 
cazurile complexe - 
De la prima vizită la planul de tratament
Dr. Dan Lazăr, România 

Perfect dental anesthesia for daily practice and esthetic 
dentistry / Anestezie dentară perfectă pentru practica 
zilnică și estetica dentară
Dr. Andrew Prynne, UK

Orthognathic surgery - between aesthetic and functionality 
/ Chirurgia ortognatică între estetică și funcționalitate
Dr. Simion Bran, România 

Prosthetic dilemmas in single-implant restorations / Dileme 
protetice în restaurarea uni-implantară 
Dr. Sebastian Șoicu, România 

The challenge of invisible margins - anterior direct res-
torations / Restaurările directe anterioare - provocarea 
integrării estetice la interfața dinte-restaurare
Dr. Sergiu Mureșan, România 

Break
Instrumentation of root canals with VDW Reciproc system 
and their filling by the technique of vertical condensation /  
Instrumentarea canalelor radiculare cu ajutorul sistemului 
VDW Reciproc și obturarea lor prin tehnica compactarii 
verticale la cald 
Dr. Răzvan Brânzan, România 

Sala 2 – Salon C&D / Hall 2 – Salon C&D Hall

Sala 5 – Sala Online / Hall 5 – Online Hall 

Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall, Lectures 

Sala 3 – Salon A / Hall 3 – Salon A Hall, Hands On Sessions 

Sala 4 – Salon B / Hall 4 – Salon B Hall, Hands On Sessions 

10.30 - 14.00 

12.00 - 14.00 

Immediate post-extraction single-implant provizionaliza-
tion / Provizionalizarea imediată după implantare cu im-
plant unic
Dr. Sebastian Șoicu, România 

Uzura dentară - între prevenție și tratament / Dental 
wear – between prevention and treatment 
Dr. Mihaela Chivu, România 

Sala 4 – Sala Salon B / Salon B Hall, Hands On Sessions 

Sala 3 – Sala Salon B / Salon B Hall, Hands On Sessions 

09.00 – 11.00 Neodent Grand Morse - principles and techniques in imme-
diate protocols / Neodent Grand Morse – principii și tehnici 
în protocoalele imediate 
Dr. Șerban Talpoș, România 

09.00– 11.00 

11.30– 13.00 

Închiderea tangențială pe implant. Perspectiva protetică 
oferită de conceptul de convergență a implantului
DT Riccardo Finotello, Italy & DT Bogdan Mihalcea, 
România 
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Time: 09.00 – 10.00 
Sala 1 Constanța / Constanta Hall 
Prof. Dr. Marius Steigmann, Germany

Title: Soft tissue management for GBR in connecting with the 
adequate Bio materials - Lecture 

The experience over the years have shown that guided bone 
regeneration is a predictable procedure.
However, more and more we moved away from autogenuos bone to 
allograft and biomaterials. 
The lecture will describe in detail the indication specific choice of 
various biomaterials and their advantages and user-friendliness, the 
right choice of soft tissue management for every flap advancement 
necessities, PRI releasing incision (F,C,T), Vertical incision plus 
periosteal slit, 
MDT crystal Incision, (Pbi ) total separation of mucosa from flap. 

Titlu: Managementul țesuturilor moi în cazurile de regenerare 
osoasă ghidată în conexiune cu biomaterialele adecvate / Prezentare 
teoretică 

Experiența de-a lungul anilor a arătat că regenerarea osoasă ghidată 
este o procedură previzibilă.
Totuși, din ce în ce mai mult ne-am îndepărtat de la osul autogenuos 
la alogrefă și biomateriale.
Cursul va descrie în detaliu alegerea specifică a diferitelor 
biomateriale și avantajele acestora și ușurința utilizării: alegerea 
corectă a managementului țesuturilor moi pentru fiecare lambou, 
PRI periostal releasing incision, PBI papilla base incision, incizie 
crestală, separarea totală a mucoasei de lambou. 

Time:  09.00 – 10.00 
Sala 2 - Salon C&D / Hall Salon C&D
Dr. Giacomo Armani

Title: The multidisciplinary communication in the ortho - prosthetic 
cases. / Lecture 

Today more and more patients arrive in our clinics with high demands 
aesthetic requests. They not only require beautiful teeth, but often 
refer to the general aesthetics of the mouth , teeth, lips and gums.
For this reason, the diagnosis process and communication between 
the specialists of the clinic  is very important.
In this conference we will talk specifically about the communication 
between the prosthodontist and the orthodontist, in cases of 
rehabilitation in the aesthetic area.
At the basis of this multidisciplinary communication is the concept of 
minimally invasive.
New diagnostic technologies and increasingly detailed techniques 
offer the possibility of performing more and more precise treatments.
The multidisciplinary ortho-prosthetic treatment has this purpose, 
to make the treatment less invasive and more and more predictable.

Titlu: Comunicarea multidisciplinară în cazurile orto - protetice. / 
Prezentare teoretică 

Astăzi, tot mai mulți pacienți sosesc în clinicile noastre cu cerințe 
estetice ridicate. Nu numai că solicită dinți frumoși, dar se referă 
adesea la estetica generală a gurii, a dinților, a buzelor și a gingiilor.
Din acest motiv, procesul de diagnosticare și comunicarea dintre 
specialiștii clinicii sunt foarte importante.
În cadrul acestei conferințe vom vorbi în mod specific despre 
comunicarea dintre protetician și ortodont, în cazurile de reabilitare 
în zona estetică.
La baza acestei comunicări multidisciplinare se află conceptul de 
minim invaziv.
Noile tehnologii de diagnostic și tehnicile din ce în ce mai detaliate 
oferă posibilitatea de a efectua tratamente din ce în ce mai precise.
Tratamentul orto-protetic multidisciplinar are acest scop, pentru a 
face tratamentul mai puțin invaziv și din ce în ce mai previzibil.

Time: 09.00 - 11.00 
Sala 3 - Salon A / Salon A Hall 
Prof. Univ. Dr. Horia Barbu, Dr. Dan Referendaru si Dr. Iasmin Jarjour, 
România 

Title: Straumann BLX  - principles and techniques in the immediate 
protocols - Hands On Session
Titlu: Straumann BLX – principii și tehnici în protocoalele imediate - 
Sesiune Hands On

Time: 09.00 - 11.00
Sala 4 - Salon B / Salon B Hall 
Dr. Mihaela Garabagiu, România 

Title: Clinical applications of Er: YAG laser in daily dentistry - Hands 
On Session
Titlu: Aplicațiile clinice ale laserului Er:YAG in stomatologia de zi cu 
zi - Sesiune Hands On

Time: 10.00 - 11.00 Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Dr. Cristian Dinu, România 

Title: Esthetic complications of implant therapy – how to manage it 
/ Lecture 

In the last decade, oral implantology has become very popular 
among dentists because of the important advantages they offer to 
the doctor in developing the treatment plan and also because of the 
advantages offered to patients: aesthetics and comfort. The number 
of dental implants inserted worldwide has increased markedly. And 
with these, biological, technical and human error complications have 
increased proportionally. During the allotted time, we will present 
aesthetic complications of the implant-prosthetic treatment and 
possibilities of improving the aesthetic aspect in various clinical 
situations.

  Thursday 13th May
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Maschează eficient metalul și petele întunecate, oferind 
restaurărilor o grosime optic infinită și îmbunătățind 
întreaga calitate a restaurării. Poate fi utilizat  atât pe 
anteriori cât și pe posteriori. 
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Titlu: Complicații ale tratamentului implantar în zona estetică – 
protocoale de management / Prezentare teoretică

În ultima decadă, implantologia orală a devenit foarte populară în 
rândul medicilor dentiști datorită ajantajelor importante pe care le 
oferă medicului în realizarea planului de tratament și de asemenea, 
datorită avantajelor oferite pacienților: estetică și confort. Numărul 
de implanturi dentare inserate în întreaga lume a crescut simțitor. Și 
cu acestea, complicațiile biologice, tehnice și cele legate de eroarea 
umană au crescut direct proporțional.
În timpul alocat, vom prezenta complicații estetice ale tratamentului 
implanto-protetic și posibilități de ameliorare a aspectului estetic în 
diverse situații clinice.

Time: 10.00 – 11.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Hugo Sousa Dias, Portugal 

Title:  Patient-centered outcome in Endodontic treatment: about 
some clinical cases / Lecture 

Endodontic treatment is a predictable procedure with a high 
success rate. The success depends on several factors, starting 
with an adequate diagnosis, going through a sequence of steps 
that will have an impact on the outcome of the treatment.
The understanding that the outcome of the treatment has 
a multifactorial nature is of high importance, as well as 
making the patient an integral part of the whole process.
In recent years, the dentist has shifted from a clinician-
centered approach to a patient-centered approach. With this 
presentation we intend to present some clinical challenges, 
as well as the respective therapeutic decisions, always trying 
to orient the approach towards a patient-centered outcome. 

Titlu: Rezultatul centrat pe pacient în tratamentul endodontic: despre 
unele cazuri clinice / Prezentare teoretică

Tratamentul endodontic este o procedură previzibilă cu o rată 
mare de succes. Succesul depinde de mai mulți factori, începând 
cu un diagnostic adecvat, parcurgând o succesiune de pași 
care vor avea un impact asupra rezultatului tratamentului.
Înțelegerea faptului că rezultatul tratamentului are o natură 
multifactorială este de mare importanță, precum și transformarea 
pacientului într-o parte integrantă a întregului proces.
În ultimii ani, medicul dentist a trecut de la o abordare centrată 
pe clinician la o abordare centrată pe pacient. Cu această 
prezentare intenționăm să prezentăm câteva provocări clinice, 
precum și deciziile terapeutice respective, încercând întotdeauna 
să orientăm abordarea către un rezultat centrat pe pacient.

Time: 11.30 - 13.00 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Prof. Dr. Irena Sailer & DT  Vincent Fehmer, Switzerland 

Title: The Geneva Concept - advances in Implantdentistry for your 
daily practice 
„From evidence-based treatment planning to digital diagnostics, 
patient communication to a predictable final outcome -an 
interdisciplinary approach. “/ Lecture 

The recent digital technology offers numerous new and efficient 
options for planning and conducting implant and restorative 
treatments. 
Within digital dentistry cone beam CT scanning and optical 
impressionning are the first steps towards a digitalization of the 
patient’s intraoral situation. The resulting digital files are then used 
for the virtual planning and guiding implant placement.
The main goal is to initially define and later on follow a systematic and 
evidence-based treatment plan, in simple as well as more complex 
dental rehabilitations. 
In the restorative phase digital dentistry is used to virtually design 
reconstructions, which thereafter can be milled out of prefabricated 
blanks of different materials with aid of CAD/CAM systems. Evenmore, 
these CAD/CAM reconstructions can either be made in a centralized 
production facility or chair-side in the dental office. 
The digital systems available today offer numerous advantages, 
like e.g., the precision of the reconstructions. A high number of 
studies has demonstrated good accuracy of the current subtractive 
manufacturing, i.e., the computer-aided milling or the grinding of 
ingots. More recently, additive procedures have been introduced. 
Stereolithography, laser sintering or printing of materials like 
wax, resins or metals has shown to be even more precise than the 
subtractive manufacturing. Furthermore, the additive fabrication 
of reconstructions may even be more efficient due to the fact, that 
less time may be needed for the fabrication and no material excess 
is produced.
Finally, the „digital workflow“and the associated additive procedures, 
is not only interesting for the planning and fabrication of implant 
reconstructions but also for a better patient/dentist communication. 
As an example, 3D prosthetic diagnostic files of digital wax-ups or 
set-ups may be printed out of resin and used for try-in in the clinical 
situation. 
Learning objectives:
- learn and understand the value of conventional and digital 
diagnostics;
- learn how to efficiency transfer the digital diagnostics into a final 
reconstruction. - learn how to make an optical impression for an 
implant with the Trios IOS and adhesively cement a monolithic crown 
to a Ti-Base;  
- learn about the restorative options, their possibilities, and 
limitations; 
- learn to select restorative options for predictable white and pink 
esthetic. 
Delegates will:
- Have a structured decision-making process which is evidence 
based, to select dental implant restoration types;
- To have confidence to select implant restorative solutions during 
planning processes;
- To have specific options for single tooth restorations;
- To have specific options for short multiple tooth restorations;
- To have undertaken a discussion on fixed full arch reconstruction.

Titlu: Conceptul Geneva - progrese în implantologie pentru practica 
dvs. zilnică
„De la planificarea tratamentului bazată pe dovezi până la 
diagnosticarea digitală și comunicarea cu pacientul la un rezultat 
final previzibil - o abordare interdisciplinară.” / Prezentare teoretică 

Recenta tehnologie digitală oferă numeroase opțiuni noi și eficiente 
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pentru planificarea și efectuarea tratamentelor implantare și de 
restaurare.
În cadrul stomatologiei digitale, scanarea CT cu fascicul conic și 
imprimarea optică sunt primii pași către digitalizarea situației 
intraorale a pacientului. Fișierele digitale rezultate sunt apoi utilizate 
pentru planificarea virtuală și ghidarea plasării implantului.
Scopul principal este de a defini, inițial, și ulterior, a urmări un plan de 
tratament sistematic și bazat pe dovezi, în reabilitări dentare simple, 
precum și mai complexe.
În faza de restaurare, stomatologia digitală este utilizată pentru 
a proiecta practic reconstrucții, care ulterior pot fi prelucrate 
din semifabricate, prefabricate din diferite materiale cu ajutorul 
sistemelor CAD/CAM. În plus, aceste reconstrucții CAD/CAM pot fi 
realizate fie printr-o instalație de producție centralizată, fie direct pe 
scaun în cabinetul stomatologic.
Sistemele digitale disponibile astăzi oferă numeroase avantaje, 
precum de exemplu precizia reconstituirilor. Un număr ridicat de studii 
au demonstrat o bună acuratețe a fabricării actuale subtractive, adică 
frezarea asistată de computer sau măcinarea lingourilor. Mai recent, 
au fost introduse proceduri aditive. Stereolitografia, sinterizarea cu 
laser sau tipărirea materialelor precum ceara, rășinile sau metalele 
s-au dovedit a fi chiar mai precise decât fabricarea subtractivă. Mai 
mult, fabricarea aditivă a reconstrucțiilor poate fi chiar mai eficientă 
datorită faptului că poate fi nevoie de mai puțin timp pentru fabricare 
și nu se produce exces de material.
În cele din urmă, „fluxul de lucru digital“ și procedurile aditive 
asociate nu sunt interesante doar pentru planificarea și fabricarea 
reconstrucțiilor implantare, ci și pentru o mai bună comunicare 
pacient/dentist. De exemplu, fișierele de diagnosticare prostetică 3D 
ale modelelor din ceară sau ale seturilor digitale pot fi realizate din 
rășină și utilizate pentru încercare în situația clinică.
Obiective:
- învățați și înțelegeți valoarea diagnosticului convențional și digital;
- învățați cum să transferați eficient diagnosticul digital într-o 
reconstrucție finală;
- învățați cum să faceți o amprentare optică pentru un implant cu 
Trios IOS și să cimentați adeziv o coroană monolit pe o bază de titan.
- aflați despre opțiunile de restaurare, posibilitățile și limitările 
acestora;
- învățați să selectați opțiuni de restaurare pentru estetica albă și roz 
previzibilă;
Participanții:
1. vor avea un proces structurat de luare a deciziilor, bazat pe dovezi, 
pentru a selecta tipurile de restaurare a implantului dentar;
2. vor avea încredere în selectarea soluțiilor de restaurare a 
implanturilor în timpul proceselor de planificare;
3. vor avea opțiuni specifice pentru restaurări privind un singur dinte;
4. vor avea opțiuni specifice pentru restaurări scurte multiple ale 
dinților;
5. vor fi luat parte la o discuție despre reconstrucția pe arcadă totală.

Time: 11.30 - 13.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall
Dr. Krzysztof Chmielewski, Poland 

Title: Immediate implantation with immediate loading in the 
aesthetic zone - digital workflow and guided surgery / Lecture 
Digital workflows and guided surgery opened utterly new options 

for the treatment of our patients. In my Clinic, we work with digital 
workflows and all the implants we place with guided surgery.
However, immediate implantation can be a challenge if we are not 
aware of the technique and tools’ limitations. The design of the 
implants also plays a role. In my lecture, I will share our experience 
and protocols we are using to reach perfect results.

Titlu: Implantarea imediată cu încărcare imediată în zona estetică - 
flux de lucru digital și chirurgia ghidată / Prezentare teoretică 

Fluxurile de lucru digitale și chirurgia ghidată au deschis opțiuni 
cu totul revoluționare pentru tratamentul pacienților noștri. 
În clinica mea, lucrăm cu fluxuri de lucru digitale și efectuăm 
toate implanturile prin intervenție chirurgicală ghidată. Cu 
toate acestea, implantarea imediată poate fi o provocare dacă 
nu suntem conștienți de limitele tehnicii și instrumentelor.  
Proiectarea implanturilor joacă, de asemenea, un rol important. 
În prelegerea mea, voi împărtăși experiența și protocoalele 
pe care le folosim pentru a obține rezultate perfecte.

Time:  09.00 - 11.00 & 11.30 - 13.00
Sala 4 - Salon B / Salon B Hall 
Dr. Mihaela Garabagiu, România 

Title: Clinical applications of Er: YAG laser in daily dentistry - Hands 
On Session
Titlu: Aplicațiile clinice ale laserului Er:YAG in stomatologia de zi cu 
zi - Sesiune Hands On

Time: 14.00 - 15.00 
Sala Constanța / Constanta Hall
Dr. Ionut Brânzan & Dr. Bogdan Bâldea, România 

Title: Development of the implant transition zone / Lecture
 
Dental implants have evolved dramatically over the last 
decade, and nowadays we have the chance to better combine 
technology achievements with a deeper knowledge on 
how to integrate it into the biology model of each patient. 
Maintaining the right 3D architecture around implants depends on 
many factors, from the surgery technique to the prosthetics and 
technical dental laboratory procedures in order to develop the right 
submergence profile and restoration in the aesthetic zone. Timing of the 
final abutment placement is crucial for having tissue stability over time. 
The aim of the conference is to bring into the light the strategy for 
obtaining the right soft tissue contour around implants in aesthetically 
challenging cases. The concept is based on profound understanding 
of the biology of each patient and on the right choice of the 
material and technique to restore each individual clinical situation.

Titlu: Dezvoltarea zonei de tranzitie implantare / Prezentare teoretică 

Zona de tranziție de la platforma implantului la viitorul profil de 
emergență asigură funcționalitatea pe termen mediu și lung al 
restaurărilor protetice pe implanturi. Compoziția zonei de tranziție 
implantare este determinată de integrarea biologică a zonei de 
conexiune dintre implant și stâlpul protetic.  Prezența țesutului osos la 
nivelul platformei implantului asigură protecția suprafeței rugoase a 
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acestuia față de atacul bacterian din mediul bucal. Țesutul osos la nivelul 
platformei implantului asigură la rândul său prezența țesutului moale 
perimplantar, cu rol deosebit de important în estetică. Întelegerea 
factorului tehnologic (tip de implant, conexiune) și a modului cum 
acesta se integrează biologic determină strategia corectă fiecărei 
situații clinice cu impact direct asupra obținerii de rezultate stabile 
în timp. Conferința își propune reliefarea condițiilor clinice necesare, 
dar și planificarea și execuția chirurgicală și protetică, cu scopul de a 
dezvolta zona de tranziție implantară într-un mod corect și predictibil.

Time: 14.00 - 15.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall
Dr. Martin Koch, Germany 

Titlu:  Dental Aerosols – A Significant Threat in Dentistry? / Lecture 

Dental professionals have increased risk of exposure to dental 
aerosols and droplets. These are caused by the rebound 
of spray mist on the tooth surface generated by dental 
instruments (e.g., turbine and powder water jet devices).
In this lecture, Dr. Martin Koch will give an insight into the latest 
research and present initial results of a study that is being conducted.
After viewing this lecture, the attendee will be able to:
• Identify the risks and properties of aerosol particles;
• Implement measures that will significantly reduce or eliminate 
dental aerosol risk;
• Have an understanding as to how a high flow rate of an intraoral 
device, cannula and technique will achieve this.

Titlu: Aerosoli - o amenințare semnificativă în stomatologie? / 
Prezentare teoretică 

Profesioniștii din domeniul dentar au un risc crescut de expunere la 
aerosoli și picături dentare. Acestea sunt cauzate de revenirea aerului 
de pulverizare pe suprafața dinților generate de instrumentele 
dentare (de exemplu, dispozitive cu jet de apă cu turbină și pulbere).
În această prelegere, Dr. Martin Koch va oferi o perspectivă asupra 
ultimelor cercetări și va prezenta rezultatele inițiale ale unui studiu 
care se desfășoară.
După vizionarea acestei prelegeri, participanții vor putea să:
• Identificați riscurile și proprietățile particulelor de aerosoli;
• Implementați măsuri care vor reduce sau elimina semnificativ riscul 
de aerosoli dentari;
• Înțelegeți modul în care un debit ridicat al unui dispozitiv intraoral, 
canulei și tehnicii va realiza acest lucru.

Time: 14.00 - 16.00 
Sala 3 - Salon A / Salon A Hall
Sergiu Mureșan, România 

Title: Surface Texture _ key element to achieve esthetic integration of 
anterior direct restoration / Hands on Session 

Composite direct restorations are a very good option when we have 
to restore anterior fractures or cavities. They represent an alternative 
to ceramic masses, moreover ….ceramic restorations are impossible 
to achieve in some situation ( very young patients, class III cavities, 
ultraconservative restorations, emergency treatments ,patients with 
limited financial possibilities , etc).

If we were to analyze the elements of aesthetic integration of direct 
or indirect restorations, the shape and the surface anatomy are some 
of the most important criteria in achieving success. The workshop 
aims to address a step-by-step protocol for achieving a correct 
anatomy in the case of direct frontal restorations of composite resins, 
a protocol that can be applied by all practitioners in daily practice, 
both on young teeth (with complex anatomical elements), as well as 
on worn teeth (with a much simpler anatomy).

Titlu: Morfologia de suprafata _ element cheie in atingerea integrarii 
estetice in cazul restaurarilor directe anterioare / Sesiune Hands On 

Restaurarile directe din rasini compozite sunt o varianta excelenta 
in tratarea leziunilor coronare din zona anterioara. Ele reprezinta 
o alternativa foarte buna la masele ceramice, cu atat mai mult cu 
cat in unele situatii   reconstituirile ceramice sunt imposibil de 
realizat (pacienti foarte tineri, cavitati de clasa a III-a, restaurari 
ultraconservative, tratamente de urgenta, pacienti cu posibilitati 
financiare reduse,etc). 
Daca   ar   fi   sa   analizam   elementele   de   integrare   estetica   ale   
restaurarilor   directe sau indirecte, forma si anatomia de suprafata 
reprezinta unele dintre cele mai importante criterii in atingerea 
succesului. Workshopul isi propune sa abordeze un protocol step-
by step pentru realizarea unei anatomii corecte in cazul restaurarilor 
frontale directe din rasini compozite, protocol ce poate fi aplicat de 
catre toti practicienii in practica de zi cu zi, atat pe dintii tineri (cu 
elemente de anatomie complexe), cat si pe dintii uzati (cu o anatomie 
mult mai simpla).

Time: 14.00 - 16.00 / 16:30-18:00
Sala 4 Salon B / Salon B Hall 
Dr. Rareș Dan Magheru, România 

Titlu: Restaurări predictibile asistate digital / Sesiune Hands On 

Bazele esteticii
- Principiile percepției
- Conceptul de simetrie și numărul de aur
- Tehnici de măsurare a simetriei faciale
De la analog la digital
- Prezentare analog
- Tipurile materialelor de amprentare
- Tehnica amprentării
- Principiul de funcționare a digitalului
- Stabilitate dimensională
- Soft-uri de prelucrare;
Printare 3D
- Principii de printare prin filament;
- Principii de printare cu rășini;
- Tehnici post procesare;
Tehnica de injectare a compozitului
- Selecția cazurilor;
- Materiale necesare tehnicii de injectare;
- Modalitatea de realizare; 
- Concluzii.
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Time: 15.00 - 16.00 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall
Dr. Costantino Vignato, Italy 

Title: Convergent implant: vertical prep abutment and hard and soft 
tissue management / Lecture  

Prama is all in one implant. 
In one piece we have two different areas: the screw with a rough 
surface to stimulate the osteointegration and the convergent neck 
studied to improve the soft tissue integration. 
On the prosthetic platform we can easily match different types of 
abutment. 
Among those we observed that the vertical prep abutment offers 
to the clinicians and technicians the full freedom of build a crown 
expressly made to lead the aesthetic of the gun and also capable of 
remodeling the bone to create a biological space in perfect balance 
between the implant and the crown. 
Prama is shape which becomes biology.

Titlu: Implantul convergent: bontul vertical și managementul 
țesutului tare și moale / Prezentare teoretică 

Prama este totul într-un singur implant.
Într-un singur element avem două zone diferite: șurubul cu o 
suprafață aspră pentru a stimula osteointegrarea și gâtul convergent 
studiat pentru a îmbunătăți integrarea țesuturilor moi.
Pe platforma protetică putem asorta cu ușurință diferite tipuri de 
bont.
Dintre aceștia am observat că bontul vertical oferă clinicienilor și 
tehnicienilor libertatea deplină de a construi o coroană realizată 
special pentru a conduce estetica pistolului și, de asemenea, capabilă 
să remodeleze osul pentru a crea un spațiu biologic în echilibru 
perfect între implant și coroană.
Prama este forma care devine biologie.

Time: 15.00 - 16.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Adriana Bișoc, România 

Title:  The Oral-B iO Effect / Lecture 

A journey through the origin story and it’s reveals, introduces us on a
n overview about the key features of Oral- B iO, the novel electric 
toothbrush with Oscillation-Rotation and Micro-vibrations 
technology. The innovative technology induced by the new iO linear 
magnetic drive, enhanced by bimodal pressure sensor and specially 
designed brush heads, confers efficacy and safety while providing 
the most efficient plaque removal. The interactivity that the novel 
toothbrush with O-R technology has by connecting it to Oral-B iO 
App 8.0 drives compliance by coaching on brushing time, brushing 
pressure, and brushing location. All these important features are 
certified by clinical trials results that we will browse together in the 
scientific evidence library section of the presentation.Nevertheless, 
the electrical mechanical removal of plaque is completed by the 
effectiveness and the protective effect that the toothpastes with 
stannous fluoride proves to have on the surface layers of the teeth 
also providing sensitivity relief with Oral-B Sensitivity and Gum CALM.

Titlu: Efectul Oral-B iO / Lecture     
       
O călătorie ce pleacă de la povestea de origine și dezvălurile sale, ne 
introduce în prezentarea generală a caracteristicilor cheie ale periuței 
de dinți Oral-B iO cu tehnologia inovatoare de oscilație-rotație cu 
micro-vibrații.Tehnologia inovatoare indusă de acționarea magentică 
liniară iO, amplificată prin senzorul bimodal de control al presiunii 
și prin capetele de periuță special proiectate, conferă eficacitate și 
siguranță asigurând în același timp și cea mai eficientă îndepărtare 
a plăcii bacteriene.Interactivitatea pe care o are noua periuță de dinți 
electrică cu tehnologia inovatoare de oscilație-rotație prin conectarea 
la aplicația Oral-B iO App 8.0 asigură conformare la periaj prin 
îndrumări în privința timpului de periaj, presiunii exercitate în timpul 
periajului și localizării periajului.Toate aceste elemente importante 
sunt certificate de rezultatele studiilor clinice pe care le vom parcurge 
împreună în secțiunea de dovezi științifice a prezentării.Cu toate 
acestea, îndepărtarea mecanică a plăcii bacteriene prin periaj electric 
este desăvârșită de eficiența și efectul protector pe care pastele de 
dinți cu Fluorură de Staniu au dovedit ca le au asupra suprafețelor 
dentare ce conferă deasemenea reducerea hipersensibilității dentare 
cu Oral-B Sensitivity and Gum CALM.

Time: 16.30 - 17.30 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall
Prof. Dr. William Giannobile, USA 

Title: Future Prospects for Periodontal Regenerative Medicine / 
Lecture 

Repair of alveolar bone defects caused by development abnormalities, 
trauma or periodontal diseases is a major goal of oral reconstructive 
therapy. The field of regenerative medicine combines advances in 
materials science and biology to repair tissues and organs. In clinical 
practice today there is an increasing use of growth factor biologics, 
barriers and bone replacement grafts to restore lost tooth support 
or implant support due to damage of the alveolus by periodontitis 
or peri-implantitis. This presentation will highlight emerging 
technologies in 3D printing, bioprinting, biomaterials, and growth 
factor biologics for application to the clinical arena. 
 
Titlu: Perspective de viitor  în medicina regenerativă parodontală / 
Prezentare teoretică

Repararea defectelor osoase alveolare cauzate de anomalii de 
dezvoltare, traume sau boli parodontale este un obiectiv major 
al terapiei reconstructive orale. Domeniul medicinei regenerative 
combină progresele în știința materialelor și biologia pentru a repara 
țesuturile și organele. În practica clinică astăzi există o utilizare tot 
mai mare a factorilor biologici de creștere, a barierelor și a grefelor 
de înlocuire osoasă pentru a restabili suportul dintelui pierdut sau 
suportul implantului din cauza deteriorării alveolei de parodontită 
sau peri-implantită. Această prezentare va evidenția tehnologiile 
emergente în imprimarea 3D, bioprintarea, biomaterialele și factorii 
biologici de creștere pentru aplicarea pe arena clinică.
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Time: 16.30 - 17.30 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall
Dr. Smarana Buduru, România 

Title: Digital Dentistry: are we far enough for complete restorations? 
/ Lecture 

Everyday practice implies nowadays an increasing number of 
patients with extensive and generalised wear and implicitly 
complete restorations. Adhesive procedures and the new types of 
ceramics modified and eased the treatments, allowing more and 
more minimally invasive therapies and maintaining the teeth vitality.
The technical innovation in dentistry continued with the introduction 
of CAD/CAM systems: intra-oral scanners, milling and printing 
machines, computerised analysis of condylar movements, virtual 
articulators. Modifying the conventional paradigm to the digital 
one, in terms of planning and realisation, raised a series of issues, 
especially occlusal-wise.
This conference aimed at presenting clinical cases treated through 
a classical rationale and the same type of cases treated with a 
complete digital workflow. We wish to emphasise the problems we 
encountered and which we consider necessary to overcome in the 
future with the help of the industry.

Titlu: Stomatologia digitală: suntem pregătiți pentru restaurările 
globale? / Prezentare teoretică

Practica de zi cu zi ne aduce în atenție tot mai multi pacienți cu uzuri 
generalizate care implică restaurări globale. Procedeele adezive și 
noile tipuri de ceramică au ușurat mult tratamentele, permițând 
menținerea vitalității dentare și apariția a tot mai multe tratamente 
minim invazive. 
Dar inovația în medicina dentară a continuat și cu introducerea 
sistemelor CAD/CAM: scanere intra-orale, mașini de frezat, 
instrumente de analiză computerizată a mișcărilor condiliene, 
articulatoare virtuale. Trecerea de la planificarile și execuțiile 
convenționale la cele complet digitale au ridicat multe probleme, în 
special din punct de vedere ocluzal. 
Această conferință aduce în atenție cazuri clinice cu uzuri 
generalizate realizate prin metodologie clasica analoga și același 
gen de caz abordat cu workflow complet digital. Dorim să subliniem 
obstacolele pe care le-am întâmpinat și ce considerăm că ar fi necesar 
de dezvoltat ca tehnologie viitoare.

Time: 17.30 - 18.30 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall
Dr. Ophir Fromovich, Israel 

Title:  The Straumann BLX; the 5th generation dental implant / Lecture 

Over the last few decades, implant dentistry has gone through many 
revolutionary changes. New technologies led to the development 
of stronger implant materials and to surface treatments that 
could improve the healing process, facilitate osseointegration and 
thus increase the treatment predictability and reduce the overall 
treatment time. On the other hand, immediate implant protocols that 
have revolutionized implant dentistry, have become more popular, 
and are validated as safe and acceptable treatment modalities.
A vast body of scientific evidence confirmed that implant primary 

stability plays a crucial role in the decision-making process for an 
implant to be immediate loaded. As the technique evolved, several 
generations of implant designs have been introduced to the market 
to help clinicians to achieve appropriate primary stability and to 
avoid excessive torque values that may often lead to increased bone 
resorption and compromising the treatment outcome.
During his presentation, Dr. Ophir Fromovich will describe 
fundamental features of newly developed Straumann BLX implant 
with special emphasis on superior implant material, the unique 
macro- and micro-topography and the best-in-class hydrophilic 
surface. Wide clinical application spectrum that goes beyond 
immediate implant protocols will also be discussed.

Titlu:  Straumann BLX; implantul dentar de generația a 5-a / Prezentare 
teoretică 

În ultimele decenii, stomatologia implantului a trecut prin multe 
schimbări revoluționare. Noile tehnologii au condus la dezvoltarea 
de materiale implantabile mai puternice și la tratamente de 
suprafață care ar putea îmbunătăți procesul de vindecare, facilitează 
osteointegrarea și astfel crește predictibilitatea tratamentului și 
reduce timpul de tratament general. Pe de altă parte, protocoalele de 
implantare imediată care au revoluționat stomatologia implantelor, 
au devenit mai populare și sunt validate ca modalități de tratament 
sigure și acceptabile.
Dovezile științifice au confirmat că stabilitatea primară a implantului 
joacă un rol crucial în procesul de luare a deciziilor pentru ca un 
implant să fie încărcat imediat. Pe măsură ce tehnica a evoluat, mai 
multe generații de modele de implanturi au fost introduse pe piață 
pentru a ajuta clinicienii să obțină stabilitatea primară adecvată 
și pentru a evita valorile excesive ale cuplului care adesea pot 
duce la creșterea resorbției osoase și compromiterea rezultatului 
tratamentului.
În timpul prezentării sale, Dr. Ophir Fromovich va descrie 
caracteristicile fundamentale ale implantului Straumann BLX nou 
dezvoltat, cu accent deosebit pe materialul superior de implant, 
macro-topografia unică și cea mai bună suprafață hidrofilă din clasă. 
Se va discuta și un spectru larg de aplicații clinice care depășește 
protocoalele imediate de implantare.

Time: 17.30 - 18.30 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall
Dr. Michael Radu, USA 

Title: Occlusal Concepts for Functional Esthetics - from analog to 
digital workflows / Lecture      

Smile design has esthetic and functional considerations. Esthetic 
dentistry has to take into account the function of the stomatognathic 
system. 
Some of the topics addressed:
Did Occlusion cause the present esthetic problem?
Does present Occlusion interfere with the desired esthetic result?
Do the esthetic changes interfere with the function?
The answers help us create protocols to ensure the longevity of 
our esthetic restorations, taking function into account. Analog and 
digital workflow are presented and compared. The participants can 
implement the concepts immediately in practice.
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Titlu: Concepte ocluzale pentru o estetică funcțională - de la fluxuri 
de lucru analogice la digitale / Prezentare teoretică   

Designul zâmbetului are considerații estetice și funcționale. Medicina 
dentară estetică trebuie să ia în considerare funcția sistemului 
stomatognatic.
Câteva dintre subiectele abordate:
A provocat ocluzia actuală problema estetică?
Ocluzia actuală interferează cu rezultatul estetic dorit?
Modificările estetice interferează cu funcția?
Răspunsurile ne ajută să creăm protocoale pentru a asigura 
longevitatea restaurărilor noastre estetice, luând în considerare 
funcția. Fluxul de lucru analog și digital sunt prezentate și comparate. 
Participanții pot implementa conceptele imediat în practică.

       
Time: 09.00 – 10.00 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Dr. Sebastian Lupu, România 

Title: Endo-Implant Algorythm – Endodontic Point of View / Lecture  
      
An increasingly common dilemma in restorative dentistry is the 
question of whether a damaged tooth can be preserved and restored 
or whether it can be removed and possibly replaced.
Given the inherent ethical difficulties associated with answering 
this question, it is unlikely that we will ever see a properly designed 
clinical trial that provides a reliable answer. One of the most debated 
components of this question is whether endodontic treatment and 
recovery can compete with implant-prosthetic prosthesis in terms of 
longevity and success.
To decide whether to extract a tooth or restore it endodontically, the 
clinician must consider the quality of support the tooth will provide 
for planned restorations, expected longevity, and the role of the 
tooth in general rehabilitation plans.
In this conference I will try to give practitioners guidance that could 
be applied in daily practice.

Titlu: Endo-Implant Algoritm – din perspectivă endodontică / 
Prezentare teoretică      
       
O dilemă din ce în ce mai frecventă în stomatologia restaurativă este 
dată de întrebarea dacă se va putea păstra un dinte deteriorat și se va 
restaura sau daca se poate elimina și eventual înlocui.
Având în vedere dificultățile etice inerente legate de raspunsul la 
această întrebare, este puțin probabil să vedem vreodată un studiu 
clinic proiectat corespunzător, care să ofere un răspuns sigur. Una 
dintre componentele cel mai puternic dezbătute ale acestei întrebări 
este dacă tratamentul și refacerea endodontică pot concura cu 
protezarea implanto-protetică în ceea ce privește longevitatea și 
succesul.
Pentru a decide dacă vom extrage un dinte sau îl putem restaura 
endodontic, clinicianul trebuie să ia în considerare calitatea 
suportului pe care îl va asigura dintele pentru restaurările planificate, 
longevitatea prevăzută și rolul dintelui în planurile de reabilitare 

generala.
În această conferință voi încerca să le ofer practicienilor îndrumări 
care ar putea fi aplicate în practica zilnică.

Time: 09.00 - 10.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall
Dr. Daniel Rothamel, Germany 

Title: Augmentation of larger and smaller bone deficiencies: 
autografts and alternatives / Lecture 

One of the most challenging procedures in implantology is the 
predictable and safe regeneration of lateral and vertical bone 
defects. Besides autogenous bone as the golden standard for jaw 
augmentation procedures, different biomaterials such as bone 
substitutes and membranes have shown predictable results especially 
in lateral grafting applications. In contrast to the patient´s own bone, 
their use is not accompanied by donor site morbidity, leading to high 
patient acceptance. Moreover, careful selection from different bone 
substitutes can focus on specific properties like volume stability, 
osteogenicity, origin, porosity, and ease of clinical application.
However, quality of the recipient site, the osteogenicity of the graft, 
a transmembraneous angiogenesis of the barrier and the selected 
healing time are also affecting the predictability of the regeneration 
outcome. 
Newly developed techniques are focussing on graft immobilization 
and ease of clinical application. They might be interesting additional 
tools to fulfil the increasing expectations of the modern patient. 

Title:  Creșterea deficiențelor osoase din ce în ce mai mici: autogrefe și 
alternative / Prezentare teoretică 

Una dintre cele mai provocatoare proceduri în implantologie 
este regenerarea previzibilă și sigură a defectelor osoase laterale 
și verticale. În afară de osul autogen ca standard de aur pentru 
procedurile de mărire a maxilarului, diferite biomateriale, cum ar fi 
înlocuitori de os și membrane, au prezentat rezultate predictibile, în 
special în aplicării de grefă laterală. Spre deosebire de osul propriu 
al pacientului, utilizarea lor nu este însoțită de morbiditate la nivelul 
donatorului, ceea ce duce la o acceptare ridicată a pacientului. 
Mai mult, o selecție atentă din diferiți înlocuitori osoși se poate 
concentra pe proprietăți specifice, cum ar fi stabilitatea volumului, 
osteogenitatea, originea, porozitatea și ușurința aplicării clinice.
Cu toate acestea, calitatea locului destinatar, osteogenitatea grefei, 
angiogeneza transmembranară a barierei și timpul de vindecare 
selectat afectează, de asemenea, predictibilitatea rezultatului 
regenerării.
Tehnicile nou dezvoltate se concentrează pe imobilizarea grefei 
și ușurința aplicării clinice. Ar putea fi instrumente suplimentare 
interesante pentru a îndeplini așteptările crescânde ale pacientului 
modern.

Time: 09.00 – 11.00 / 11.30 - 13.00 
Sala 3 Salon A / Salon A Hall 
DT Riccardo Finotello & DT Bogdan Mihalcea 

Title:  Tangential closure on the implant. The prosthetic perspective 
offered by the concept of implant convergence / Hands On Session

Friday 14th of May
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Titlu:  Închiderea tangențială pe implant. Perspectiva protetică oferită 
de conceptul de convergență a implantului 

Time: 09.00 – 11.00 
Sala 4 - Salon B / Salon B Hall 
Dr. Serban Talpoș 

Title:  Neodent Grand Morse - principles and techniques in immediate 
protocols / Hands On Session 

Titlu: Neodent Grand Morse – principii și tehnici în protocoalele 
imediate / Sesiune Hands On 

Time: 10.00 - 11.00 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanța Hall
Dr. Francesca Vailati, Switzerland 

Title:  Why should I be interested in ADDITIVE Prosthodontics? / 
Lecture 

In a profession where competition is very high, ADDITIVE 
Prosthodontics is the answer to propose treatments that nobody 
does. For the restorations of the anterior teeth for example, in 
addition to crowns an additive dentist can offer palatal veneers, 
Tacos, double veneers, Step veneers… to satisfy the requests 
of minimally invasive dentistry. Additive dentistry means a 
more global vision, less single tooth dentistry, less remakes, 
and emergencies. This new way of doing dentistry in possible 
but needs training. The 3STEP provides the protocol to help the 
general practitioners to change their therapeutic approach. 

Titlu:   De ce ar trebui să fiu interesat de protetica ADDITIVĂ? / Prezentare 
teoretică     
 
Într-o profesie în care concurența este foarte mare, protetica ADDITIVĂ 
este răspunsul pentru a propune tratamente pe care nimeni nu le 
face. De exemplu, pentru restaurările dinților anteriori, pe lângă 
coroane, un dentist specializat pe protetica aditivă poate oferi fațete 
palatinale, fațete tacos, fațete duble, pentru a satisface cerințele 
stomatologiei minim invazive. Stomatologia aditivă înseamnă o 
viziune mai globală, mai puțin stomatologie cu restaurări unidentare, 
mai puține refaceri și urgențe. Acest nou mod de a face stomatologie 
este posibil, dar are nevoie de instruire. 3STEP oferă protocolul pentru 
a ajuta medicii generaliști să-și schimbe abordarea terapeutică.

Time:10.00 – 11.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Cristian Rotaru, România 

Title: Preserving the alveolar ridge natural architecture. The 
“Socket shield” technique. The ideea, the technique, the 
results, and the complications. / Lecture   
     
Until now, many procedures have been described in the literature 
for maintaining the postextractional horizontal dimension 
in cases where an immediate implant was placed in type 1 
socket. It is a well-known fact that the buccal soft tissue bulk is 
collapsing after tooth extraction and that placing an immediate 

postextractional implant won’t prevent the tissue remodelling.
The need for esthetics nowadays is high and so, the need for finding 
the best approach to prevent the buccolingual dimension changes 
in postextractional immediate implant placement is greater.

Titlu:  Menținerea arhitecturii gingivale naturale postextracțional. 
Tehnica “Socket shield”. Ideea, tehnica, rezultatele și complicațiile. / 
Prezentare teoretică 

În literatura de specialitate au fost descrise numeroase tehnici 
pentru păstrarea dimensiunii orizontale a crestei alveolare 
după extracția dinților. Este un fapt cunoscut că după extracția 
dinților, relieful gingival vestibular se modifică consecutiv 
resorbției iminente a tabliei vestibulare și că inserarea unui 
implant imediat postextracțional nu va limita această remodelare.
Dorința pacienților pentru obținerea unor rezultate estetice în zona 
frontală este mai mare ca niciodată, ceea ce ne obligă să căutam noi 
soluții pentru limitarea acestor modificări gingivale postextracțional.

Time:  11.30 – 13.00 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Dr. Homa Zadeh, USA 

Title:  Oral Plastic Surgery with VISTA: management of mucosal 
defects around teeth and implants

An array of complications is encountered in periodontal and peri-
implant therapy, including occurrence of gingival/peri-implant 
recession, some of which are due to clinician errors. There are also 
biological complications that are mostly inflammatory in nature. 
Other inherent limitations such as thin mucosa can predispose to 
future complications. Periodontal and peri-implant plastic surgical 
approaches can be employed to avoid or solve much of these 
problems. The application of Vestibular Incision Subperiosteal Tunnel 
Access (VISTA) technique for periodontal and peri-implant soft tissue 
regeneration will be discussed. This presentation will review the risk 
factors that influence disease progression and predict therapeutic 
outcomes. The rationale, scientific evidence and material selection 
for various therapeutic approaches will be discussed. 
Educational Objectives:
Upon completion of this course, participants will have gained 
knowledge with:
1. Risk assessment to identify patients and sites at risk and likelihood 
of favorable therapeutic outcome;
2. The rationale and protocol for VISTA to regenerate periodontal and 
peri-implant tissues;
3. Selection of appropriate material for various applications: root/
implant surface coverage, phenotype conversion and contour 
augmentation. 

Titlu: Chirurgie plastică orală cu VISTA: gestionarea defectelor 
mucoasei din jurul dinților și a implanturilor / Prezentare teoretică 

O serie de complicații sunt întâlnite în terapia parodontală și 
periimplantară, inclusiv apariția recesiunii gingivale / periimplantare, 
dintre care unele se datorează erorilor clinice. Există, de asemenea, 
complicații biologice care sunt în mare parte inflamatorii. Alte 
limitări inerente, cum ar fi mucoasa subțire, pot predispune la 
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complicații viitoare. Abordările chirurgicale plastice parodontale și 
periimplantare pot fi folosite pentru a evita sau rezolva o mare parte 
din aceste probleme. Se va discuta despre aplicarea tehnicii Vestibular 
Incision Subperiosteal Tunnel Access (VISTA) pentru regenerarea 
țesuturilor moi parodontale și periimplantare. Această prezentare 
va analiza factorii de risc care influențează progresia bolii și prezice 
rezultatele terapeutice. Vor fi discutate rațiunea, dovezile științifice și 
selecția materialelor pentru diferite abordări terapeutice.
Obiective educaționale:
La finalizarea acestui curs, participanții vor dobândi cunoștințe 
despre:
1. Evaluarea riscului pentru identificarea pacienților și a locurilor cu 
risc și probabilitatea unui rezultat terapeutic favorabil;
2. Rațiunea și protocolul pentru VISTA de a regenera țesuturile 
parodontale și periimplantare; 
3. Selectarea materialului adecvat pentru diferite aplicații: acoperirea 
suprafeței rădăcinii / implantului, conversia fenotipului și mărirea 
conturului.

Time: 11.30 – 12.15 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Florian Obădan, România 

Title: Aesthetic area dilemma in the era of immediate loading / 
Lecture 
  
Immediate loading of dental implants has become a daily practice in 
recent years. Immediate loading protocols in the aesthetic area are 
known and work, but new materials such as Polyether ether ketone 
(PEEK) polymers pose real challenges for the established zirconium.
The digitalization of implantology is a reality we are already 
experiencing, and new materials and techniques bring new 
possibilities.
The presentation presents cases solved with analog protocols, 
partially but also full digital.

Titlu: Dilema zonei estetice în era încărcării imediate / Prezentare 
teoretică       
 
Încărcarea imediată a implanturilor dentare a devenit o practică de zi 
cu zi în ultimii ani. Protocoalele de încărcare imediată în zona estetică 
sunt cunoscute și funcționează, însă materiale noi, cum ar fi polimerii 
de tip Polyether ether ketone (PEEK) lansează adevărate provocări 
pentru consacratul zirconiu.
Digitalizarea implantologiei este o realitate pe care o trăim 
deja, iar noile materiale și tehnici aduc noi posibilități.
Prezentarea expune cazuri rezolvate cu protocoale analogice, parțial 
dar și full digital.

Time: 11.30 - 13.00 
Sala 3 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Cristian Funieru, România 

Title: ICDAS system for the evaluation of dental caries: diagnostic 
principles, clinical algorithms, management of incipient lesions / 
Hands On Session 

ICDAS is a caries detection and assessment system for scoring dental 

caries according to their severity. ICDAS is an algorithm of clinical 
scores organized through a logical way used in   clinical practice, 
dental education and research, especially in caries epidemiology. 
The latest version of this system (ICDAS II) provides 7 scores for 
coronal primary caries, from 0 to 6, depending on lesions’ severity. 
There are scores for three types of temporary or permanent tooth 
surfaces: pit and fissure caries, free smooth surfaces and smooth 
surfaces. The ICDAS II system also provides some of clinical criteria for 
root caries and for Caries-Associated with Restorations and Sealants 
(CARS). The ICDAS II scoring system has many approaches according 
to its purpose and usage. It has some interesting items when used 
in epidemiology or in clinical studies and also has a significant role 
when used in preventive and therapeutic clinical management of 
caries. Therefore, the management of different stages of dental caries 
may be different according to the code assigned to dental surfaces, 
type of the surface and the caries evolution rate. The ICDAS system 
promotes the concept of a personalized caries treatment plan, which 
is designed by combining and analysing all the factors involved in 
diagnosis, prognosis, prevention and treatment of dental caries.

Titlu: Sistemul ICDAS de evaluare a cariei dentare: pricipii de 
diagnostic, algoritmi clinici, managementul leziunilor incipiente / 
Sesiune Hands On 

ICDAS este un sistem de notare a leziunilor de carie dentară în funcţie 
de gravitatea lor. El reprezintă practic un algoritm de coduri bazate 
exclusiv pe criterii clinice şi grupate într-un mod logic, ce se poate 
folosi în practica dentară, în sistemul educaţional de stomatologie, 
precum şi în cercetare, în special în epidemiologie. Ultima variantă a 
acestui sistem (ICDAS II) prevede 7 coduri pentru cariile coronare, de 
la 0 la 6, în funcţie de severitatea leziunilor. Au fost întreprinse coduri 
pentru trei tipuri de suprafeţe ale dinţilor temporari sau permanenţi: 
pentru şanţurile şi fosetele ocluzale ale dinţilor laterali, pentru 
suprafeţele aproximale cu punct de contact, pentru suprafeţele 
netede (vestibulare, orale sau aproximale fără punct de contact). 
De asemenea, sistemul ICDAS II mai presupune şi un set de criterii 
clinice pentru cariile radiculare şi un algoritm de diagnostic pentru 
cariile asociate obturaţiilor şi sigilărilor coronare (CARS). Sistemul 
de notare ICDAS II diferă ca mod de abordare în funcţie de scopul 
utilizării sale. El are unele particularităţi atunci când este folosit în 
epidemiologie sau în studiile clinice, dar şi un rol însemnat când 
este utilizat în managementul preventiv sau terapeutic al cariilor 
dentare în cabinet. În principal, în funcţie de codul atribuit suprafeţei 
respective, de tipul suprafeţei, de rata de evoluţie a leziunii dar 
şi de alţi factori, managementul cariilor aflate în diferite stadii de 
evoluţie poate fi diferit. Sistemul ICDAS promovează conceptul de 
plan personalizat de tratament, la care se ajunge prin coroborarea 
şi analiza tuturor factorilor implicaţi în diagnosticul, prognosticul, 
prevenţia şi tratamentul cariei.

Time: 12.15 – 13.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Burzin Khan, Germany 

Title: Integrating digital planning & execution for faster & fixed 
implant restorations / Lecture 

Successful implant treatments begin with a detailed 3D bone 
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assessment, implant position determination & pre-planning the 
abutments and the restorations.
With a large range of digital components, software & libraries, and 
the introduction of new age Biomaterials it has become extremely 
easy to provide individualized therapy options for every case, from 
the Aesthetic anterior single tooth to the full arch Fast & Fixed implant 
restorations.
This however is possible only with the right planning to guided 
execution of implant placement by the Clinician as well as the 
preplanning & designing of the restoration by the Dental Technician.
This presentation showcases a variety of full digitally guided implant 
restorations with successful immediate restorations as well as 
definitive prosthesis using new age Biomaterials for softer loading to 
improve the final aesthetic outcome.

Titlu: Integrarea planificării și execuției digitale pentru restaurări mai 
rapide și fixe ale implanturilor / prelegere   

Tratamentele implantate cu succes încep cu o evaluare 3D ososă 
detaliată, determinarea poziției implantului și planificarea prealabilă 
a bonturilor și restaurărilor.
Cu o gamă largă de componente digitale, software și biblioteci și 
introducerea de biomateriale new age, a devenit extrem de ușor 
să oferiți opțiuni de terapie individualizate pentru fiecare caz, de la 
dintele unic anterior estetic până la restaurarea implantului Fast & 
Fixed pe arcadă completă.
Totuși, acest lucru este posibil numai cu planificarea corectă a 
executării ghidate a plasării implantului de către medic, precum și cu 
planificarea și proiectarea restaurării de către tehnicianul dentar.
Această prezentare cuprinde o varietate de restaurări complete de 
implanturi ghidate digital, cu restaurări imediate de succes, precum 
și proteze definitive folosind biomateriale new age pentru încărcare 
mai ușoară pentru a îmbunătăți rezultatul estetic final.

Time: 14.00 – 15.00 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Dr. Tommie Van del Velde, Belgium 

Title: Predictability in aesthetic dental procedures: multidisciplinary 
approach / Lecture  
   
This presentation will give an overview on muco-gingival therapy 
with clinical cases and video material to show the added benefit of 
optimizing pink esthetics in aesthetic dentistry.
Plastic periodontal procedures have been introduced to optimalize 
the soft tissue architecture around natural teeth and dental implants. 
Esthetic results in dentistry are determined by creating a natural 
harmony between soft tissues and teeth or prosthodontics. Several 
surgical and prosthodontic procedures are described to preserve 
or to restore an ideal soft tissue architecture around future implant 
sites. Choosing an appropriate technique is mandatory to reach 
an optimal esthetic result. This lecture will specifically focus on the 
interdisciplinary treatment approach and the related benefit for 
the aesthetic outcome. The extent of the surgical approach and the 
related benefit for the aesthetic outcome will be explained by photo 
and video material. From patient intake to finalizing a case every 
team-member should be aware of the treatment objectives.  At the 
end of this lecture the participants should be able to indicate several 

procedures to optimize and maintain pink aesthetics.

Titlu: Previzibilitatea în procedurile dentare estetice: abordare 
multidisciplinară / Prezentare teoretică    

Această prezentare vă va oferi o imagine de ansamblu asupra terapiei 
muco-gingivale, alături de cazuri clinice și materiale video care au 
drept scop demonstrarea beneficiului suplimentar al optimizării 
esteticii roz în stomatologia estetică.
Pentru a optimiza arhitectura țesuturilor moi din jurul dinților naturali 
și a implanturilor dentare, au fost introduse proceduri plastice 
parodontale. Rezultatele estetice în stomatologie sunt determinate 
prin crearea unei armonii naturale între țesuturile moi și dinți sau 
protezare. Sunt descrise aici mai multe proceduri chirurgicale și 
protodontice pentru a păstra sau a restabili o arhitectură ideală a 
țesuturilor moi în jurul viitoarelor implanturi. Alegerea unei tehnici 
adecvate este obligatorie pentru a obține un rezultat estetic optim. 
Această prelegere se va concentra în mod special pe abordarea 
tratamentului interdisciplinar și a beneficiilor aferente pentru 
rezultatul estetic. Amploarea abordării chirurgicale și beneficiul 
aferent pentru rezultatul estetic vor fi explicate prin materiale foto și 
video. De la preluarea pacientului până la finalizarea unui caz, fiecare 
membru al echipei ar trebui să cunoască extrem de bine obiectivele 
tratamentului. La sfârșitul acestei prelegeri, participanții vor putea 
indica mai multe proceduri pentru optimizarea și menținerea esteticii 
roz.

Time: 14.00 – 15.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Georgi Tomov, Bulgaria 

Title: Lasers and esthetic dentistry / Lecture  

Nowadays the dentistry has become accustomed to address the 
lifestyle needs of its clientele. Well-being, self-esteem, and personal 
image have become increasingly important. Patients are now 
interested in esthetics, creating a market for treatment plans that 
are more complex than those simply offering veneers or crowns. 
The smile, gum line, shape of the lips, and color of the teeth, are all 
important factors in achieving a harmonious result.
Often, to achieve a successful outcome, the supporting structures 
(gum and/or bone) will need to be modified. If a classical approach 
is used, these changes can require several visits. Employing certain 
wavelengths, such as the Diode and Er:YAG lasers, offer an attractive 
alternative to such classical methods of periodontal surgery and 
esthetic dentistry. These lasers can be used for crown lengthening, 
gingival recontouring, gums pigmentation removal, GTR procedures 
and tooth bleaching.
The educational objective of the lecture is to summarize the 
advantages and current clinical applications of these lasers in esthetic 
dentistry.

Titlu:  Lasere și stomatologie estetică / Prelegere   

În zilele noastre stomatologia s-a obișnuit să răspundă nevoilor de stil 
de viață ale clientelei sale. Starea de bine, stima de sine și imaginea 
personală au devenit din ce în ce mai importante. Pacienții sunt acum 
interesați de estetică, creând o piață pentru planurile de tratament 
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care sunt mai complexe decât cele care oferă pur și simplu fațete sau 
coroane. Zâmbetul, linia gingiei, forma buzelor și culoarea dinților 
sunt factori importanți în obținerea unui rezultat armonios.
Adesea, pentru a obține un rezultat de succes, structurile de susținere 
(gingie și / sau os) vor trebui modificate. Dacă se utilizează o abordare 
clasică, aceste modificări pot necesita mai multe vizite. Utilizarea 
anumitor lungimi de undă, precum laserele cu diodă și Er: YAG, 
oferă o alternativă atractivă la astfel de metode clasice de chirurgie 
parodontală și stomatologie estetică. Aceste lasere pot fi utilizate 
pentru alungirea coroanei, reconturarea gingivală, îndepărtarea 
pigmentării gingiilor, procedurile GTR și albirea dinților.
Obiectivul educațional al prelegerii este de a rezuma avantajele și 
aplicațiile clinice actuale ale acestor lasere în stomatologia estetică.

Time: 14.00 – 16.00 / 16.30 - 18.00 
Sala 4 - Salon D/ Salon D Hall 
Dr. Răzvan Brânzan, România 

Title:  Instrumentation of root canals with VDW Reciproc system and 
their filling by the technique of vertical condensation / Hands On 
Session 

Titlu:  Instrumentarea canalelor radiculare cu ajutorul sistemului VDW 
Reciproc și obturarea lor prin tehnica compactarii verticale la cald / 
Sesiune Hands On 

Time: 15.00 – 16.00 
Sala 1 - Constanța / Constanta Hall 
Dr. Orlando Alvarez, Chile 

Title: Trends on Guided Surgery / Lecture 

The trend in digital dentistry is the integration of different 
technologies with the sole purpose of having better diagnoses and 
better clinical executions with the direct benefit to our patients and 
the consequent democratization of a better dentistry, technological 
development is our ally which undoubtedly will take us to a world 
governed by artificial intelligence, in this conference we will see some 
of the evolutionary changes as some interesting proposals.

Titlu:  Tendințe în chirurgia ghidată / Prezentare teoretică 

Tendința în stomatologia digitală este integrarea diferitelor tehnologii 
cu singurul scop de a avea diagnostice mai bune și execuții clinice 
mai bune, cu beneficiul direct pentru pacienții noștri și, prin urmare, 
democratizarea unei stomatologii mai bune. Dezvoltarea tehnologică 
este aliatul nostru, care, fără îndoială, ne va duce la o lume guvernată 
de inteligență artificială. În această conferință vom vedea unele dintre 
schimbările evolutive ca niște propuneri interesante. 

Time: 15.00 – 16.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Darius Tomina, România 

Title:  Gingival aesthetics: challenges and limits / Lecture 

Titlu:  Estetica gingivală: provocări și limite / Prezentare teoretică 

Time: 16.30 – 17.30 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall
Prof. Dr. Emanuel Bratu, România 

Title: Implant supported restorations. Simple and complicated 
solutions / Lecture 

Implant supported restorations have evolved in the last years 
especially in design and material selection.This presentation focuses 
on decision making for materials, emergence profile, and type of 
restoration in individual cases.

Titlu:  Restaurări pe implant. Soluții simple și complicate / Prezentare 
teoretică 

Restaurările pe implant au evoluat în ultimii ani, în special în proiectare 
și selecția materialelor. Această prezentare se concentrează pe 
luarea deciziilor pentru materiale, profilul de emergență și tipul de 
restaurare în cazuri individuale.

Time: 16.30 – 17.30
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Bogdan Oprea, România 

Title:  Dental preparations for all-ceramic restorations made digitally 
- changing paradigms in the digital world / Lecture 

Whether you have a CAD/CAM system in your dental office, or you 
collaborate with a laboratory that digitally performs prosthetic 
restorations, the shape of dental preparations must adapt to new 
parameters that allow a design stage as short and simple as possible 
and lead to restorations. precise, aesthetic, functional and durable 
over time.
We will analyze the 4 fundamental elements of digital prosthetics 
and we will extract the practical elements to help us understand the 
new requirements for the shape of dental preparations:
SOFTWARE; HARDWARE; MATERIALS;  THE TOOL

Titlu: Preparații dentare pentru restaurări integral ceramice realizate 
digital - schimbarea paradigmelor în lumea digitală / Prezentare 
teoretică 

Fie că deții un sistem CAD/CAM în cabinetul dentar, fie colaborezi 
cu un laborator care îți realizează digital restaurările protetice, forma 
preparațiilor dentare trebuie să se adapteze unor noi parametri care 
să permită o etapă de design cât mai scurtă și simplă și să conducă la 
restaurări precise, estetice, functionale și rezistente în timp.
Vom analiza cele 4 elemente fundamentale ale proteticii digitale și 
vom extrage elementele practice care să ne ajute să înțelegem noile 
cerințe pentru forma preparațiilor dentare:
SOFTWARE; HARDWARE; MATERIALELE; INSTRUMENTARUL.

Time: 17.30 – 18.30 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall
Dr. Rareș Buduru, România

Title: Digital workflow in implant therapy: from surgery to final 
prosthodontic project / Lecture
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Implant therapy had as objective, at the beginning, only to find 
sufficient bone offer in order to insert implants which can withstand 
forces for a long time. As time went by, the aesthetic desires of the 
patients became more and more important, hence the way in which 
the implants were applied changed and the prosthodontist’s role 
became paramount.
Additionally, the digital dentistry brought many and important 
planning instruments. Today we can plan a case in dentistry very 
similar with the architect’s way of planning a house. We start at 
the final details (the aesthetic prosthodontics project) and then 
backwards planning to the structure details (intra-osseous insertion 
of the implants).
This conference is intended at presenting complex cases in implant 
prosthodontics which benefitted of digital planning: aesthetic, 
imagistic, prosthodontics and surgical and finally perhaps finding 
some helpful solutions for shortening the overall treatment duration.

Titlu: Workflow-ul digital în terapia implantară: de la chirurgie până 
la proiectul final restaurativ / Prezentare teoretică

Terapia implantară a avut ca obiective inițiale doar găsirea ofertei 
osoase pentru inserția unor implante care să reziste cât mai mult. Pe 
măsura trecerii timpului dorințele estetice ale pacienților au devenit 
primordiale și ca atare modalitatea de aplicare a implantelor s-a 
schimbat, iar rolul proteticianului a devenit capital.
În plus apariția componentelor digitale în medicina dentară a adus 
extrem de multe și importante instrumente de planificare. Astăzi 
putem planifica un caz în stomatologie în același mod în care un 
arhitect proiectează o casă, pornind de la detaliile finale (proiectul 
estetic protetic) și planificând în sens invers până la detaliile de 
structură (aplicarea intraosoasă a implantelor).
În această conferință dorim să prezentăm cazuri complexe implanto-
protetice care au beneficiat de planing digital: estetic, radiologic, 
protetic și chirurgical și poate găsirea unor soluții de scurtare a 
timpului de tratament.

Time: 17.30 – 18.30 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Prof. Dr. John Sorensen, USA

Title: New Frontiers in Digital Prosthodontics: Synergy of Modern 
Materials & Technology / Lecture

Enabled by today’s advanced materials and the control of the 
CAD process, digital technologies have advanced prosthodontics 
to levels implausible only 10 years ago. This synergy produces 
exceptional clinical prosthodontics with speed and efficiency, 
fabricating prostheses as accurate or frequently superior in precision 
to conventional prosthodontics. Dr. Sorensen will explore current 
research evaluating each stage of the digital workflow (DWF) process 
(including Intraoral Scanners (IOS), Additive and Subtractive CAM 
devices) and analyze latest developments in innovative ceramics 
particularly of monolithic zirconia and glass ceramics. A clinical trial 
evaluating a completely DWF for posterior restorations analyzing 
precision of IOS, CAD/CAM ceramics and OCT imaging for 3D clinical 
evaluation is presented. Clinical cases from single tooth to full arch 
prostheses will illustrate how the materials/digital technology 
synergy can provide exceptional clinical outcomes.

Titlu: Noi frontiere în protetica digitală: sinergia noile materiale și 
tehnologia / Prezentare teoretică

Activate de materialele avansate de astăzi și de controlul 
procesului CAD, tehnologiile digitale au avansat protezarea la 
niveluri neplauzibile acum doar 10 ani. Această sinergie produce 
protezare clinică excepțională cu rapiditate și eficiență, fabricând 
proteze la fel de precise sau frecvent superioare în precizie față de 
protezele convenționale. Dr. Sorensen va explora cercetările actuale 
care evaluează fiecare etapă a procesului de flux de lucru digital 
(DWF) (inclusiv scanere intraorale (IOS), dispozitive CAM aditive 
și subtractive) și va analiza cele mai recente evoluții în ceramica 
inovatoare, în special a zirconiului monolitic și a ceramicii de sticlă. 
Este prezentat un studiu clinic care evaluează un DWF complet 
pentru restaurări posterioare care analizează precizia ceramicii 
IOS, CAD/CAM și imagini OCT pentru evaluarea clinică 3D. Cazurile 
clinice de la un singur dinte la proteze totale vor ilustra modul în care 
sinergia dintre materiale și tehnologia digitală poate oferi rezultate 
clinice excepționale.

Time: 09.30 - 10.30 
Sala 1 - Constanța / Constanta Hall 
Dr. Sebastian Șoicu, România 

Title: Prosthetic dilemmas in single-implant restorations / Lecture 

Dental implants have become a treatment option that is more and 
more popular with both doctors and patients.
In the past the issues were mostly related to implant design and 
osteointegration but nowadays, along with the digital treatment 
options available today, we also have a lot of dilemmas:
Treatment efficiency according to the patient needs, without 
compromising the end result, taking into account the chairside time, 
number of appointments, morbidity and cost;
The usual debate between cemented and screw retained restorations 
got more complicated as the new conometric methods appeared;
Are customised abutments the best option or can we also use 
standardised prefabricated abutments for certain clincal situations?
The challenges in the aesthetic area are the most discussed within 
dental meetings and publications, but single-implant restorations in 
the posterior area must not be overlooked, as they are very frequent 
and maybe just as challenging.
The aim of this presentation is to try to clear some of these issues, 
speaking as a clinician who wants to offer the best long term results 
for my patients.

Titlu: Dileme protetice în restaurarea uni-implantară / Prezentare 
teoretică 

Implanturile dentare au devenit o opțiune de tratament care este din 
ce în ce mai populară atât pentru medici, cât și pentru pacienți.
În trecut, problemele erau legate în cea mai mare parte de proiectarea 
implanturilor și de osteointegrare, dar în zilele noastre, împreună cu 
opțiunile de tratament digital disponibile astăzi, avem, de asemenea, 
o mulțime de dileme:

Saturday 15th of May
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Eficiența tratamentului în funcție de nevoile pacientului, fără a 
compromite rezultatul final, luând în considerare timpul de pe scaun, 
numărul de întâlniri, morbiditatea și costul;
Dezbaterea obișnuită dintre restaurările cimentate și cele cu șurub 
a devenit mai complicată pe măsură ce au apărut noile metode 
conometrice;
Sunt bonturile personalizate cea mai bună opțiune sau putem folosi 
bonturi prefabricate standardizate pentru anumite situații clincale?
Provocările din zona estetică sunt cele mai discutate în cadrul 
ședințelor și publicațiilor dentare, dar restaurările cu implant unic în 
zona posterioară nu trebuie trecute cu vederea, deoarece sunt foarte 
frecvente și poate la fel de provocatoare.
Scopul acestei prezentări este de a încerca să clarificăm unele dintre 
aceste probleme, vorbind ca un clinician care dorește să ofere cele 
mai bune rezultate pe termen lung pentru pacienții mei.

Time: 09.30 – 10.30
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr. Andrew Prynne, Great Britain 

Title: Perfect dental anesthesia for daily practice and esthetic dentistry 
/ Lecture
 
Anesthesia is at the heart of the relationship that you establish with 
the patient. The clinical serenity obtained ensures their confidence 
and cooperation. If the anesthesia delivered is painless, immediate, 
profound and without any collateral side effects, patients’ satisfaction, 
trust, and loyalty is secured.
New technologies and proven techniques are now available and 
can be used routinely in daily practice for all dental treatment with 
particular advantages in esthetic dentistry.
In this course, the new technologies will be introduced to show how 
they can improve dental anesthesia with a focus on intraosseous 
techniques and an electronically assisted injection system that has 
revolutionized dental anesthesia.

Titlu: Anestezie dentară perfectă pentru practica zilnică și estetica 
dentară / Prezentare teoretică    
    
Anestezia este în centrul relației pe care o stabiliți cu pacientul. 
Seninătatea clinică obținută le asigură încrederea și cooperarea. Dacă 
anestezia livrată este nedureroasă, imediată, profundă și fără efecte 
secundare colaterale, satisfacția, încrederea și loialitatea pacienților 
sunt asigurate.
Noile tehnologii și tehnici dovedite sunt acum disponibile și pot fi 
utilizate în mod curent în practica zilnică pentru toate tratamentele 
dentare cu avantaje deosebite în stomatologia estetică.
În acest curs, noile tehnologii vor fi introduse pentru a arăta cum pot 
îmbunătăți anestezia dentară cu accent pe tehnicile intraosoase și 
un sistem de injecție asistat electronic care a revoluționat anestezia 
dentară.

Time: 10.30 – 11.30
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Dr. Sergiu Mureșan, România 

Title:  The challenge of invisible margins - anterior direct restorations 
/ Lecture

 The traumatic fracture and caries of the anterior teeth represents 
a quite common pathology in our daily practice. In some 
situations, it is contraindicated to use indirect restorations 
(in the cases of very young patients, class III restorations, 
ultraconservative restorations, emergency and low-cost treatments). 
However, it is necessary to be able to restore these teeth 
in a direct, esthetic, functional and predictable way. 
A Class IV composite is a conservative and successful restoration that 
can be done predictably with proper clinical training. This type of 
restoration is an exciting test of skill, combining function, knowledge 
of materials and artistry. While it helps to have an artistic eye, a 
successful restoration can be achieved by learning the methodology 
behind composite layering. By understanding the tooth anatomy, 
following a precise layering protocol and learning how to replicate 
surface texture, clinicians can create a seamless transition from 
natural tooth to restoration.
This presentation brings up the steps and the techniques that the 
dentist has to follow in order to get a good integration of direct 
composite restorations and a seamless transition from tooth to 
restoration.

Titlu: Restaurările directe anterioare - provocarea integrării estetice 
la interfața dinte-restaurare / Prezentare teoretică  
      
Fracturile traumatice și leziunile carioase ale dinților din zona 
anterioară reprezintă o patologie destul de frecventă în practica 
noastră de zi cu zi. Utilizarea tehnicilor indirecte în tratamentul acestor  
patologii este uneori contraindicată (în cazul pacienților foarte 
tineri, restaurărilor de tipul clasa III-a, restaurărilor ultraconservative, 
urgente și în cazul pacienților cu posibilități financiare reduse). De 
aceea, este necesar să restauram acesti dinți într-o manieră directă, 
estetică, funcțională și predictibilă. 
Restaurările directe de tipul clasa IV reprezintă un tratament 
conservativ de succes ce poate fi realizat într-o manieră predictibilă, 
dacă stăpânim protocoalele clinice corecte. Acest tip de restaurări 
reprezintă un test de aptitudini, combinând cunoașterea funcției, 
esteticii și a materialelor utilizate. Succesul poate fi atins întelegând 
structura dintelui natural, învățând metodologia de stratificare a 
rășinilor compozite, tehnicile de reproducere a texturii de suprafață, 
în timp ce un simț artistic reprezintă un mare plus. 
Această prezentare va aduce în discuție pașii și tehnicile pe care 
medicul stomatolog poate să le urmeze cu scopul de a obține o 
tranziție imperceptibilă la nivelul interfeței dinte-restaurare, precum 
și tehnici de mascare a acestei interfețe. 

 Time:10.30 – 11.30
 Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
 Dr. Egle Vindasiute Narbute / Lithuania

Title:  Lost in cementation or cementation vs adhesion / Lecture 

Titlu: Pierdut în cimentare sau cimentare vs adeziune / Prezentare 
teoretică 
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Time: 10.30 – 11.30
Sala 3 - Salon A / Salon A Hall  
Dr. Sebastian Șoicu, România

Title: Immediate post-extraction single-implant provisionalization / 
Hands On Session

- Surgical and prosthetic basic concepts in implantology;
- Ankylos System - implant design , surgical kit, prosthetic 
components, implant placement sequence;
- Immediate implant placement – practical aspects;
- Immediate loading using screw retained and conometric retained 
provisonal crowns.
The participants will each insert an implant in an extraction socket, 
then place the Ti base abutment and scan it using the Cerec system.
After the design and fabrication of the PMMA crowns, the participants 
will lute them to the abutments and set them on the models.

Titlu: Provizionalizarea imediată după implantare cu implant unic / 
Sesiune Hands On 

- Concepte de bază chirurgicale și protetice în implantologie;
- Sistem Ankylos - proiectarea implantului, trusa chirurgicală, 
componente protetice, secvența de plasare a implantului;
- Plasarea imediată a implantului - aspecte practice;
- Încărcare imediată utilizând coroane provizionale reținute cu șurub 
și conometrice.
Participanții vor introduce fiecare implant într-o priză de extracție, 
apoi vor pune bontul de bază Ti și îl vor scana folosind sistemul Cerec
După proiectarea și fabricarea coroanelor PMMA, participanții 
le vor monta pe bonturi și le vor așeza pe modele

Time: 12.00 – 13.00
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Dr. Dan Lazăr, România 

Title:  Diagnostic based treatment in complex cases - From first visit 
to treatment plan / Lecture 

How should I start?
Full patient documentation 
How to analyze the patient - step by step
From diagnostic to objectives
Treatment plan based on diagnostic
Clinical cases in “full” reconstructions - step by step
“The eye does not see what the mind does not know”.
This lecture will deal with the importance of the full understanding of 
the patient’s initial state before establishing the correct diagnosis and 
continuing with the treatment planning. This requires a complete and 
systematic evaluation and analysis, which consists of a series of clinical 
and paraclinical investigations. Moreover, the knowledge about the 
functional and esthetic properties and their interaction is necessary.
Establishing the condition of the patient’s temporomandibular 
joint and muscle activity are the basis of the functional analysis. 
The outcome will dictate if the patient needs a jaw/muscle 
treatment before starting any other occlusion-changing treatment 
such as prosthodontics restoration or orthodontic treatment.
We believe that a comprehensive analysis is the foundation of 

a stable and functional treatment outcome for our patients.

Titlu: Tratamentul bazat pe diagnostic în cazurile complexe - 
De la prima vizită la planul de tratament / Prezentare teoretică 

Cum ar trebui să încep?
Documentație completă pentru pacient
Cum se analizează pacientul - pas cu pas
De la diagnostic la obiective
Planul de tratament bazat pe diagnostic
Cazuri clinice în reconstrucții „complete” - pas cu pas
„Ochiul nu vede ceea ce mintea nu știe”.
Această prelegere va aborda importanța înțelegerii depline a stării 
inițiale a pacientului înainte de a stabili diagnosticul corect și de 
a continua cu planificarea tratamentului. Acest lucru necesită o 
evaluare și o analiză completă și sistematică, care constă într-o serie de 
investigații clinice și paraclinice. Mai mult, este necesară cunoașterea 
proprietăților funcționale și estetice și a interacțiunii acestora.
Stabilirea stării articulației temporomandibulare și a activității 
musculare a pacientului stau la baza analizei funcționale. Rezultatul 
va dicta dacă pacientul are nevoie de un tratament maxilar / muscular 
înainte de a începe orice alt tratament care schimbă ocluzia, cum ar fi 
restaurarea protetică sau tratamentul ortodontic.
Credem că o analiză cuprinzătoare este fundamentul unui rezultat 
stabil și funcțional al tratamentului pentru pacienții noștri.

Time: 12.00 – 13.00 
Sala 2 - Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr.  Varol Curt Nazar, România 

Title:  Precision, Efficiency and Predictability in Dental Implant 
Prosthetics / Lecture 
  
Beyond the prosthetic aspects, such as marginal adaptation, 
aesthetics or functionality, Implant prosthesis requires paying special 
attention also to technical aspects and finding the best possible 
solutions, whether we are talking about individual crowns, bridges 
or complex rehabilitations with hybrid screw retained prosthetic 
solutions.
Digital Implant Workflow concept comes with technical solutions in 
order to obtain implant-prosthetic restaurations adapted and tailored 
specifically for every single case. With the use of Atlantis products 
and platform, the prosthodontist can have the complete control of 
his case which he rehabilitates, using the digital platform to obtain 
the desired design of the prosthetic parts such abutments, structures, 
supra-structures, crowns, etc., thus obtaining the expected results.
During our lecture, we will present different options to treat implant 
rehabilitations, using Atlantis solutions. Even if we want to take a 
classical impression, or we want to scan intraoral with digital scanners 
we will present different approaches and workflows in different 
situations, in order to obtain predictable and long-lasting results 
with the use of customised, precise and easy to produce, prosthetic 
components.

Titlu:  Precizie, eficiență și predictibilitate în protetica pe implant / 
Prezentare teoretică      

Dincolo de aspectele protetice, cum ar fi adaptarea marginală, 
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estetica sau funcționalitatea, protetica de implant necesită o atenție 
deosebită aspectelor tehnice și găsirea celor mai bune soluții posibile, 
fie că vorbim despre coroane individuale, punți sau reabilitări 
complexe cu soluții protetice cu suport hibrid.
Conceptul Digital Implant Workflow vine cu soluții tehnice pentru a 
obține restaurări protetice adaptate special pentru fiecare caz. Prin 
utilizarea produselor și platformei Atlantis proteticianul poate avea 
controlul complet al cazului pe care îl reabilitează, utilizând platforma 
digitală pentru a obține proiectarea dorită a părților protetice, cum ar 
fi bonturi, structuri, supra-structuri, coroane etc., obținându-se astfel 
rezultatele scontate.
În timpul prelegerii noastre, vom prezenta diferite opțiuni pentru 
tratarea reabilitărilor implanturilor, folosind soluții Atlantis. Chiar dacă 
dorim să facem o amprentă clasică sau dorim să scanăm intraoral cu 
scanere digitale, vom prezenta abordări și fluxuri de lucru diferite 
în situații diferite, pentru a obține rezultate previzibile și de lungă 
durată cu utilizarea unor instrumente personalizate, precise și ușor 
de produs, componente protetice.

Time: 12.00 - 14.00 
Sala 2 - Salon B / Salon B Hall 
Dr. Mihaela Chivu, România 

Titlu:  Uzura dentară - între prevenție și tratament / Sesiune Hands - 
On 

Uzura dentară este un fenomen fiziologic.Se consideră 
patologic doar dacă impiedică buna funcționare a aparatului 
masticator sau dacă progresează atât de rapid încât 
compromite estetica și confortul de viață al pacientului.
Cauzele uzurii dentare pot fi chimice (eroziunea dentară)  sau fizice 
(legate fie de contactul dintre dinți fie de contactul dintre dinți și un 
agent exogen).
Consecințele uzurii apar la nivel dentar prin zambet plat, asimetric, 
inestetic, ineficiența masticatorie, fațete de uzură, abfracții, fisuri și 
fracturi la nivelul dinților și lucrărilor protetice, sensibilitate dentară, 
mobilitate și uneori chiar pierderea dinților. În cazuri mai grave,apar 
dureri  ale articulației temporo-mandibulare, dureri de cap sau 
musculare.
Evaluarea tipului de uzură patologică este fundamentală pentru 
prognoza unei reabilitări protetice. Comportamentul în timp al 
restaurării variază în funcție de cauza uzurii: aciditatea sau bruxismul. 
Tratamentul poate include temporizarea prin gutiere, reconstrucția 
clasică sau aditivă, indicații privind managementul stresului și al 
axietății.
Este important să se combine tratamentul activ cu măsurile preventive 
precoce. Tratamentele restaurative trebuie deci personalizate în 
funcție de pierderea de substanță dentară, dar să nu uităm ca uzura 
este multifactorială, iar  mentenanța domiciliară și comportamentul  
preventiv sunt  esentiale.

Time: 13.00 – 14.00 
Sala 1 - Sala Constanța / Constanta Hall 
Dr. Simion Bran, România 

Title: Orthognathic surgery - between aesthetic and functionality / 
Lecture 

The purpose of this study is to present the pluridisciplinary aproach 
of the severe dento-maxillary anomalies. The team competing 
in solving these cases is formed by specialists in orthodontics, 
occlusology, periodontics, maxillofacial surgery, psychology and 
physiotherapy. The presentation includes functional rehabilitations 
and the aesthetic results for a number of 180 cases which were 
treated by bimaxillary orthognathic surgery, some of them 
preceded by surgical assisted rapid maxillary expansion (SARPE). 

Titlu: Chirurgia ortognatică între estetică și funcționalitate

Lucrarea are drept scop prezentarea rezolvării multidisciplinare 
a anomaliilor dentomaxilare severe, rezolvare la care își dau 
concursului medicul ortodont, ocluzolog, parodontolog, chirurg 
maxilofacial, psiholog si fizioterapeut. Sunt prezentate reabilitari 
functionale si rezultate estetice la un numar de 180 de cazuri 
care au fost supuse interventiilor chirurgicale bimaxilare, unele 
precedate fiind de expansiunea maxilara rapida asistata chirurgical.

Time: 13.00 – 14.00 
Sala 2 – Salon C&D / Salon C&D Hall 
Dr.  Jordi Manauta 

Title:  Layers and the styleitaliano method, composite simplification 
/ Lecture 

We have heard many times that highly aesthetic restorations need 
sophisticated and complex approaches, only reachable to the “gifted 
ones”. What if I tell you that this is possible to teach and repeat a 
feasible method that allows you to achieve perfect restorations with 
a high rate of success. This approach consents you to do basically 
three things, rational color matching recently supported with 
digital technology, exact reproduction of the selected color and 
the ability to distinguish and learn from eventual mistakes. Material 
selection, layering technique and morphology management is 
now- a-days mandatory to mimic the slightest nuances from our 
patient’s teeth, but always without getting in difficulties to do so.

Titlu: Stratificarea și metoda styleitaliano, simplificare compozită / 
Prezentare teoretică 

Am auzit de multe ori că restaurările extrem de estetice au 
nevoie de abordări sofisticate și complexe, accesibile doar celor 
„supradotați”. Ce se întâmplă dacă vă spun că acest lucru este 
posibil pentru a preda și a repeta o metodă fezabilă care vă 
permite să realizați restaurări perfecte cu o rată ridicată de succes. 
Această abordare vă permite să faceți practic trei lucruri, potrivirea 
rațională a culorilor recent susținută de tehnologia digitală, 
reproducerea exactă a culorii selectate și capacitatea de a distinge 
și de a învăța din eventualele greșeli. Selecția materialului, tehnica 
de stratificare și gestionarea morfologiei sunt acum obligatorii 
zilnic pentru a imita cele mai mici nuanțe din dinții pacientului 
nostru, dar întotdeauna fără a avea dificultăți în a face acest lucru.
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Cu 63% ameliorare mai mare a sensibilităţii dentare*1, prin obturarea 
canaliculelor dentinare expuse2-5

Îmbunătăţire cu 40% a sănătăţii gingiilor‡7 - acţiunea antimicrobiană 
contribuie la reducerea depunerilor de placă bacteriană8-11

Ameliorare continuă a sensibilităţii dentare pe durata a peste 24 de 
săptămâni†6

Dovedită clinic că ameliorează sensibilitatea dentinară & îmbunătăţește 
sănătatea gingiilor.
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