
A Escola Zirkonzahn – Em honra do artesanato
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NÓS DAMOS-VOS FORÇA E  UMA PÁTR IA !
Quanto mais conhecimento e competências uma pessoa tem, 

maior é o seu virtuosismo. O virtuosismo exige mais do que a 

simples realização dos passos de trabalho aprendidos. Ele exige a 

disponibilidade para nos confrontarmos com nós próprios e com 

o que realizamos, para treinar a percepção, para desenvolver uma 

compreensão da cultura e para assimilar qualidades de trabalho 

comprovadas há muitas gerações. Com a Escola Zirkonzahn criei um 

conceito que combina uma sólida aprendizagem da técnica dentária 

com a escola da vida e da cultura.

Nós acreditamos que muitas pessoas possuem bons talentos 

escondidos e que só surgem através do seu próprio conhecimento. 

Só o Ver e depois o Compreender profundamente é que te permitem 

alargar o teu conhecimento e crescer. Mas isto só funciona se tu 

próprio sentires essa necessidade. Vem com o teu caderno, deixa-nos 

escrever algo de novo nas suas páginas vazias e ultrapassar juntos 

resistências internas!

o meu laboratório, o meu local de trabalho podem ser o meu lar.
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FASC ÍN IO  FORMAÇÃO

Formação é: reconhecer algo na sua forma e substância e lembrar-se 

dela. Durante séculos de conhecimento os seres humanos recolheram 

conhecimentos e os mais inteligentes transcreveram-nos. 

SOLUÇÕES PARA O BEM ESTAR DO PACIENTE

Quando se trata da sua saúde, o ser humano moderno quer ser sempre 

tratado à luz das últimas descobertas da tecnologia médica. Para 

satifazer este desejo, oferecemos as nossas mais recentes soluções, 

fruto da nossa própria investigação e desenvolvimento, assscim como 

formações daí resultantes.

ZIRKONZAHN.CURSOS 

Nós crescemos a partir de um laboratório dentário e hoje em dia 

no laboratório dentário tratamos exclusivamente da investigação 

e do desenvolvimento. Libertos da rentabilidade económica 

obrigatória, podemos dedicar-nos completamente às técnicas mais 

descobertas são registadas e transferidas para o nosso programa de 

cursos. Os nossos cursos são unidades de formação intensivas nas 

quais se aprende e se trocam ideias de forma cooperativa e igualitária.

ZIRKONZAHN.SCHOOLS BY ENRICO STEGER

As Zirkonzahn.Schools são locais de ensino fortes, onde, sem 

compromissos, pomos em prática aquilo que vamos aprender. 

Utilizamos o sentido de comunidade imposto e o rigor como 

ferramentas para superar resistências interiores e falta de 

perseverança e assim criar novas forças.

Handmade by Enrico Steger
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Z IRKONZAHN.CURSOSZ IRKONZAHN.SCHOOLS
CAD/CAM MILL ING CAD/APP APPLICATIONS

FOREST  SCHOOL

SAFARI  SCHOOL

CAD/CAM MILL ING 
INTRO

PRETTAU ® BR IDGE 
ART

CAD/CAM MILL ING 
METAL

G ING IVA-COMPOSITES 
LAYER ING

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON TECNO MED MINERAL 

TECNO MED A

CAD/CAM MILL ING 
INSTALL

PRETTAU ® BR IDGE 
AESTHET ICS  B

CAD/CAM MILL ING 
FACE  HUNTER

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON S INTERMETALL

IND IV IDUAL  TRA IN ING

MOBILE 
LABORATORY

PRETTAU ® BR IDGE 
AESTHET ICS  A

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ART

CAD/CAM MILL ING 
METAL  TELESCOPE

INDIV IDUAL  TRA IN ING

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON PRETTAU ® Z IRCONIA

TECNO MED B

CAD/CAM MILL ING A

CERAMIC  LAYER ING 
BUCCAL

CAD/CAM MILL ING 
IMPLANT-PLANNER

PRETTAU ® ANTER IOR ® 
ON T ITAN

CAD/CAM MILL ING B

CERAMIC  LAYER ING 

IND IV IDUAL  TRA IN ING FULL  DENTURE

MIL ITARY  SCHOOL

RANGER SCHOOL

HELDENCAMPUS

= NOVO 2017
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ZIRKONZAHN.SCHOOLS
BY ENRICO STEGER
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PARA OS VERDADEIROS MESTRES DETALHES DO PROGRAMA

Algumas pessoas com um forte poder de pensamento, desenvolvem 

características especiais. O seu desejo constante por algo novo 

vontade férrea gera novo conhecimento e características especiais 

que levam a grandes feitos. A satisfação que isso proporciona gera 

a força necessária para vencer a inércia. A busca humana pela 

felicidade e satisfação deve seguir o caminho mais nobre, o da 

cultura. Esforçamo-nos por ensinar isso. Para tal escolhemos pessoas 

especiais, heróis, que percorrem novos caminhos, sem medo da 

derrota e que querem atingir o virtuosismo da cultura.

As condições são disciplina absoluta, obediência, vontade de ferro 

e uma força imensa.

Não há inscrições para o Heldencampus. Os convites são 

feitos pessoalmente por Enrico Steger. Só têm acesso os 

verdadeiros mestres da técnica dentária. Eles caracterizam-se 

por um virtuosismo especial, grande conhecimento da matéria, 

talento e vontade férrea. O Heldencampus é espartano e 

rege-se pelo princípio do ascetismo social e de comunicação.

Reaviva-se o artesanato como disciplina básica, despertam-se 

qualidades, descobrem-se novos potenciais – simplesmente 

forjam-se verdadeiros heróis.

Grupo alvo Mestres virtuosos da tecnologia 
dentária que possuam um alto nível de 
virtuosismo, conhecimento e força de 
vontade

Duração do curso 5 dias

Condições  Participação só possível com convite 
pessoal de Enrico Steger

Participantes 3 pessoas

HELDENCAMPUS
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RANGER SCHOOL

CLIMB THE MOUNTAIN DETALHES DO PROGRAMA

a defender valores, humilde perante a natureza, sempre de serviço. 

Estes são os princípios da Ranger School. 

Com tenacidade e de forma consequente transmitimos tudo o que 

sabemos aos nossos alunos. Desta forma cada um converter-se-á num 

mestre virtuoso e ensinará aos discípulos que lhe seguem. Ensinamos 

o essencial da arte e da técnica dentária, como por exemplo 

100 minutos diários de modelação, mas também casos muito 

que levarão os alunos aos seus limites. A comunidade em que se 

vive e aprende, ajuda a ultrapassar estes obstáculos. É indispensável 

transmitir os valores culturais, da tradição e do empreendorismo para 

poder compreender a nossa vida e estarmos preparados. Para isso a 

palavra escrita vai ser estudada e examinada, celebra-se a elocução, 

A Ranger School oferece aos alunos uma lição de vida e confere-lhes 

um sentimento de vínculo que nunca se desvanecerá.

A Ranger School prepara os/as jovens técnicos/as

dentários/as para um futuro no seu próprio laboratório. 

Esta é uma escola de técnica dentária profundamente 

consolidada com base nas mais recentes tecnologias.

Para além disso, ela é complementada com elementos de 

uma escola de cultura geral e de escola da vida. Através 

de regras rigorosas e indicações precisas os processos de 

assim como a vida individual em comunidade.

Grupo alvo Futuros proprietários/as de 
laboratórios dentários que se queiram 
preparar para o seu próprio laboratório

Duração do curso Vários meses

Condições  Vontade intrínseca de coonhecimento 
e desenvolvimento com 
disponibilidade para adquirir novos 
conhecimentos

Participantes 6 pessoas
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MIL ITARY  SCHOOL

FOR YOUNG AND WILD DETALHES DO PROGRAMA

Em tempos de guerra as pessoas sempre se juntaram e estruturaram 

é a organização mais antiga da humanidade que tem melhorado 

continuamente a sua estrutura ao longo de várias gerações. O sucesso 

de umexército dependia da sua disciplina e lealdade. Graças a essa 

perfeição. Disto dependia a vitória ou a derrota. Nós gostaríamos 

exército e utilizá-los como os funfamentos da nossa Military School.

Os elementos como DISCIPLINA, DILIGÊNCIA, LEALDADE, 

delas para atingir o teu objetivo. Pois só quando tiveres visto algo, 

podes deixar-te cativar por isso.

O programa seguirá um regime rigoroso. Cada passo será 

A disciplina será a primeira virtude que irás aprender 

durante este curso de uma semana: levantar cedo e fazer 

ginástica matinal, seguir o plano. Depois começa o trabalho. 

Vais interiorizar a modelação manual e lidar de forma 

intensiva com a tecnologia CAD/CAM e estudos caso da 

Zirconia Prettau®. Após trabalho feito, esperam por ti novos 

Grupo alvo Beginners: Jovens técnicos/as 
dentários/as ou estagiários com pouca 
experiência com o sistema CAD/CAM 
da Zirkonzahn e Zirconia Prettau® 

 Captain Advanced: Jovens
técnicos/as dentários/as ou estagiários 
com experiência com o sistema 
CAD/CAM da Zirkonzahn e zirconia 
Prettau® Anterior®

Duração do curso 5 dias

Participantes 6 pessoas
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SAFAR I  SCHOOL

VIAGEM ATRAVÉS DA NOSSA TERRRA DETALHES DO PROGRAMA

A Safari School é uma viagem pela nossa terra e muito trabalho 

é a forma cuidadosa e paciente de se fazer algo valioso. Inclui 

participação activa e uma atitude crítica. A Safari School é um 

programa que acompanha o curso, com o qual despertaremos em ti o 

entusiasmo que acende o espírito positivo e facilita a aprendizagem. 

O nosso objetivo é brindar-te com uma aprendizagem que perdure no 

tempo. Queremos ser os melhores formadores! Queremos fazer de ti 

alguém que anseia por obter resultados impecáveis, pois quem ama o 

que faz, nunca se cansará.

Durante o curso serão explicadas, partindo desde o início, 

as diferentes possibilidades que o registo digital da situação 

inicial do paciente oferece com a ajuda do scaner facial 

Face Hunter e do PlaneSystem®. Estes sistemas irão sendo 

integrados no processo da elaboração digital de próteses 

elaboração dos incisivos em Prettau® Anterior®. Iremos 

concentrar-nos na experiência do grupo, onde se compartirão 

as tarefas e o desporto matutino. O alojamento será 

extravagante e de decoração austera.

Grupo alvo
experiência, com sede de conhecimento 
e curiosidade pelo mundo da técnica 
CAD/CAM e pela nossa terra no 

Duração do curso 5 dias

Condições  Bases sólidas da técnica dentária 
tradicional, experiência na elaboração da 
Zirconia Prettau®; não são necessários 
conhecimentos de informática

Participantes 6 pessoas
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FOREST  SCHOOL

EXPLORING NATURE DETALHES DO PROGRAMA

Na antiga cozinha de aldeia, em cima da grande mesa de madeira, 

há pão caseiro e boa manteiga. Ao lado do fogão quente alinha-se 

a lenha cortada à mão. As janelas nas grossas paredes de pedra dão 

agreste. O ar limpo e fresco, enriquecido com as fragâncias do 

campo, envolve a casa de campo.

juntas no objetivo de criar algo belo.

A Forest School está instalada numa linda casa de campo 

aprendem juntos, em contacto estreito com a natureza. 

Eles encarregam-se dos afazeres do quotidiano e cuidam 

de si mesmos. A aprendizagem da técnica dentária segue 

o exemplo do bom artesanato. Nós ensinamos técnicas de 

trabalho manuais e tecnologias digitais.

O que é aprendido será posto em prática, sob orientação, na 

forma de trabalho autónomo.

Grupo alvo
respeito pela natureza e apreciem o 
artesanato 

Duração do curso 5 dias 

Participantes 6 pessoas

NOVO 2017!
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ZIRKONZAHN.CURSOS



1 32 4

Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  INTRO

O DIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS S ISTEMAS Z IRKONZAHN CAD/CAM

Grupo alvo 

Duração do curso 4 – 8 horas; dependendo do Education Center

Participantes 8 pessoas

Local Em todo o mundo em todos os Zirkonzahn Education Centers

Conteúdo  Digitalizamos, modelamos e fresamos um dente incisivo, assim como uma ponte de quatro elementos.
Mostramos-vos o sistema CAD/CAM e tudo o que se pode fazer com ele.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

MOBILE  LABORATORY

O LABORATÓRIO MÓVEL DA Z IRKONZAHN

Grupo alvo 

Duração do curso 4 horas

Participantes 8 pessoas

Local Em todo o mundo, mediante pedido

Conteúdo Vocês vão modelar e construir no local, com o nosso software e sob orientação dos nossos especialistas,
um provisório em resina. 
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  INSTALL

A AJUDA NO LOCAL NO SEU LABORATÓRIO

Grupo alvo  Novos utilizadores de um sistema Zirkonzahn CAD/CAM 

Duração do curso 12 horas distribuidas por 2 dias

Participantes Depende do laboratório 

Local Na Europa em qualquer laboratório; fora da Europa mediante pedido 

Conteúdo A pedido instalamos o seu novo sistema CAD/CAM e pomo-lo a funcionar. Em seguida, e com base num trabalho de 
laboratório, fazemos uma introdução ao funcionamento básico do sistema, assim como às bases do software.
Para além disso damos-vos uma quantidade de dicas de utilização. 
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  A

O CURSO DE INTRODUÇÃO NO MUNDO DOS NOSSOS S ISTEMAS CAD/CAM 

Grupo alvo 

Duração do curso 1,5 dias

Participantes 6 pessoas

Local Em todo o mundo em todos os Zirkonzahn Education Centers

Conteúdo Mostramos-vos o funcionamento básico do sistema assim como do software. Vocês vão aprender a modelar e a fresar 

trabalho. Para além disso damos-vos uma quantidade de dicas importantes e ensinamos-vos uns truques.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  B

O CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO PARA MÓDULOS DE SOFWARE E  NOVIDADES

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn 

Duração do curso 2 dias

Participantes 6 pessoas

Local Em todo o mundo em todos os Zirkonzahn Education Centers

Conteúdo Vamos analisar juntos a utilização de diversos módulos de software, como por exemplo, articulador virtual, 
Inlay/Onlay/Veneer, Abutments, ponte aparafusada de oclusão, barras, attachments, provisórios casca de ovo e férulas 
oclusais. Para além disso, damos-vos uma panorâmica das novidades atuais do CAD/CAM e partilhamos convosco 
algumas das nossas experiências.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  METAL

O CURSO DE INTRODUÇÃO AO METAL

Grupo alvo 

Duração do curso 1,5 dias

Participantes 6 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, assim como mediante pedido

Conteúdo Em primeiro lugar apresentamos-vos alguns factos sobre os diversos materiais e fresadoras. Depois modelamos em 
conjunto possíveis indicações como abutments, coroas e pontes e preparamos as fresadoras para o processamento.
Vamos mostrar-vos exatamente a que devemos tomar atenção no processamento de restaurações em metal e damos-vos 
várias dicas para a organização do trabalho.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  METAL  TELESCOPE

O CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO PARA TELESCÓPIOS EM METAL SEM SCANER TÁCTIL

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Nós explicamos-vos como se podem fazer telescópios em metal simplesmente com uno do nossos scanner e a fresadora 
CAD/CAM. A fricção é ajustada já no software ou após fresagem através de aplicação de borracha no interior da peça 
secundária. Devido às diferentes dimensões de pré-molares, molares, dentes anteriores e caninos, são necessárias 
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  FACE  HUNTER

CURSO DE INTRODUÇÃO À D IG ITAL IZAÇÃO 3D DE PACIENTES COM O SCANER FACIAL FACE HUNTER

Grupo alvo  

Duração do curso 2,5 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Nós descrevemos as possibilidades presentes na digitalização dos pacientes e como se podem integrar digitalmente os dados 
no trabalho de forma útil. Mostramos-vos de forma exacta como funciona a digitalização com o scaner facial Face Hunter e 
como se combinam os dados com outras informações digitais existentes (por exemplo, dados intra-orais e Dicom).
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

CAD/CAM MILL ING  IMPLANT-PLANNER

CURSO DE INTRODUÇÃO AO SOFTWARE DE PLANEAMENTO DE IMPLANTE DA Z IRKONZAHN

Grupo alvo 
e organização do trabalho

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como a pedido

Conteúdo 
software, a guia cirúrgica e o provisório imediato. Ensinamos-vos como juntar no software todos os dados necessários
e como organizar de forma útil todo o processo de planeamento e processamento.

NOVO 2017!
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® BR IDGE  ART

O CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO PARA Z IRCONIA PRETTAU ®

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 1,5 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como a pedido

Conteúdo Com base numa ponte para dente posterior preparada por nós e um incisivo com parafuso oclusal em Zirconia Prettau®, 
ensinamos-vos, após a elaboração das estruturas, a técnica especial de coloração para Zirconia Prettau® e a sua 
caracterização posterior através de revestimento em cerâmica no dente incisivo e na área gengival com ICE Zirconia Cerâmica, 
assim como a coloração com ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger.

40 41



1 32 4

Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® BR IDGE  AESTHET ICS  A

O CURSO DE ESTÉT ICA PARA A RESTAURAÇÃO PERFEITA DE DENTES ANTERIORES EM Z IRCONIA PRETTAU ®

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como a pedido

Conteúdo Com base numa estrutura Zirconia Prettau® de seis elementos, mostramos-vos como trabalhar de forma perfeita a região 
anterior, assim como colorir e como, com um leve revestimento com ICE Zirkon Cerâmica e com tintas, se pode proceder 
para obter um aspeto particularmente natural e individual, sem causar lascagem. Finalizamos o trabalho em conjunto e 
partilhamos dicas e truques.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® BR IDGE  AESTHET ICS  B
O CURSO DE ESTÉT ICA PARA A RESTAURAÇÃO PERFEITA DE DENTES ANTERIORES EM Z IRCONIA PRETTAU ® 

COM REVESTIMENTO DA GENGIVA

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 3 dias (o curso decorre em dois meios dias e um dia completo)

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Disponibilizamos uma ponte de incisivos de 4 elementos, com parafuso oclusal, em Zirconia Prettau®.
Vamos trabalha-la em conjunto e iremos utilizar a técnica de coloração especialmente desenvolvida. De seguida, 
mostramos-vos tudo o que precisam saber sobre o revestimento da região anterior e gengivas com ICE Zirkon Cerâmica. 

® sobre bases em 
titânio com gengiva natural. 
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ART

O CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO EM PRETTAU ® ANTERIOR ®

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 1,5 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como a pedido

Conteúdo A partir do material em zirconia altamente transparente Prettau® Anterior® disponibilizamos-vos facetas, coroas e inlays 
e ensinaremos como pinta-los de acordo com as regras da arte e a cartacteriza-las com as tintas ICE Zirkon 3D Stains by 
Enrico Steger.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON TECNO MED MINERAL 
O CURSO ESTÉTICO COM COROAS INDIV IDUAIS  PRETTAU ® ANTERIOR ® SOBRE ESTRUTURA DE DENTES 

ANTERIORES EM TECNO MED MINERAL

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler

Conteúdo Mostramos-vos os passos digitais até à modelação de uma subestrutura com preparos e a colocação da coroa anatómica 

ensinar-vos a criar uma gengiva natural com composito. Nas seis coroas individuais em Prettau® Anterior®, iremos 
transmitir-vos a técnica especial de coloração, assim como a individualização com ICE Zirkon 3D Stains by 

bases em titânio, nas quais foram coladas coroas individuais em Prettau® Anterior®.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON PRETTAU ® Z IRCONIA
O CURSO ESTÉTICO COM COROAS INDIV IDUAIS  PRETTAU ® ANTERIOR ® SOBRE ESTRUTURA DE DENTES 

ANTERIORES EM Z IRCONIA PRETTAU

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2,5 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Ensinamos a modelação digital de uma subestrutura com tocos e a colocação dos dentes. Pomos à vossa disposição 
uma estrutura de dentes anteriores, de seis elementos preparada previamente, em Zirconia Prettau®, assim como coroas 
individuais em Prettau®Anterior®. Mostramos-vos como trabalhar e colorir estas últimas. Explicamos-vos como se 
unem as coroas à subestrutura através da aplicação de esmalte com tecnologia de fusão desenvolvida especialmente.
Laminamos a gengiva, revestimos ao mínimo as coroas com as nossas massas de cerâmica e individualizamo-las com 
ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger. Daqui resultará, como modelo de exposição, uma subestrutura de dentes 
anteriores em Zirconia Prettau® com coroas individuais Prettau® Anterior®.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON S INTERMETALL
O CURSO ESTÉTICO COM COROAS INDIV IDUAIS  PRETTAU ® ANTERIOR ® SOBRE ESTRUTURA DE DENTES 

ANTERIORES EM METAL PRÉ-S INTERIZADO

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Modelamos digitalmente em conjunto uma subestrutura em metal pré-sinterizado com cotos preparados e colocamos 
os dentes de forma anatomicamente. Pomos à vossa disposição uma estrutura dourada de dentes anteriores, de 
seis elementos, em metal pré-sinterizado, e nela iremos mostrar-vos o processamento natural da gengiva com 
Gingiva-Composites. Com base nas seis coroas individuais preparadas em Prettau® Anterior® irão aprender tudo sobre 
a técnica especial de coloração e sobre a individualização com ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger. Como resultado 
irão ter uma estrutura de dentes anteriores, de seis elementos, em metal pré-sinterizado, na qual foram coladas coroas 
individuais em Prettau® Anterior®.
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

PRETTAU ® ANTER IOR ® ON T ITAN
O CURSO ESTÉTICO COM COROAS INDIV IDUAIS  PRETTAU ® ANTERIOR ® SOBRE ESTRUTURA DE DENTES 

ANTERIORES EM T ITÂNIO ANODIZADO

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Vamos mostra-vos os passos digitais para a modelação de uma subestrutura com cotos preparados e colocação anatómica 
dos dentes associada, assim como a anodização bicolor de uma estrutura em titânio. Com base numa estrutura anodizada 
de dentes anteriores em titânio, previamente preparada, vamos ensinar-vos o processamento natural da gengiva com 
Gingiva-Composites. As seis coroas individuais em Prettau® Anterior®, preparadas previamente, vão ser coloridas em 
conjunto e individualizadas com ICE Zirkon 3D Stains by Enrico Steger. Como resultado irão ter uma estrutura de dentes 
anteriores, de seis elementos, em titânio anodizado, na qual foram coladas coroas individuais em Prettau® Anterior®.
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FULL  DENTURE

CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE UMA PRÓTESE TOTAL

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Vamos modelar em conjunto uma prótese total (maxilar superior e inferior) com o nosso software CAD/CAM.
Vocês recebem uma prótese total em resina, Denture Gingiva, com dentes protéticos em resina Multistratum® Flexible, 

NOVO 2017!
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

TECNO MED A
CAPA DE FR ICÇÃO, O CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO

PARA CAPAS EM RESINA DE FR ICÇÃO SOBRE ESTRUTURAS PRIMÁRIAS EM Z IRCONIA

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 3 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Preparamos para vocês um modelo com quatro estruturas primárias em zirconia pré-sinterizadas e orientamos-vos na 

revestida com Gingiva-Composites, e deixamo-la deslizar por fricção sobre as estrutura primárias. 
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Informações detalhadas sobre o curso, datas e programas em: www.zirkonzahn.com

TECNO MED B

BARRA DE FR ICÇÃO, O CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO PARA ELEMENTOS DE FR ICÇÃO SOBRE BARRAS EM Z IRCONIA

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 3 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Preparamos para vocês um modelo com barra de zirconia pré-sinterizada e orientamos-vos na produção do elemento 

e deixamo-la deslizar por fricção sobre a barra de zirconia. 
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CERAMIC  LAYER ING BUCCAL

CURSO DE INTRODUÇÃO À ESTRATIF ICAÇÃO COM CERÂMICA

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 3 dias (o curso decorre em dois meios dias e um dia completo)

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Com base em coroas individuais reduzidas em Zirconia Prettau®, previamente preparadas, mostramos-vos a coloração 
manual com os líquidos de coloração Colour Liquid Prettau® Aquarell. Ensinamos-vos o revestimento a cerâmica na área 
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CERAMIC  LAYER ING

CURSO DE ESPECIAL IZAÇÃO EM ESTRATIF ICAÇÃO COM CERÂMICA

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 2 dias

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como a pedido

Conteúdo Nós laminamos, laminamos, laminamos! Com base numa estrutura em zirconia previamente preparada, ensinamos-vos 
a arte do revestimento a cerâmica com a nossa ICE Zirkon Cerâmica.
Explicamos-vos tudo o que está relacionado com o revestimento a cerâmica da zirconia – desde a temperatura da queima 
até ao processamento da superfície. 
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GING IVA-COMPOS ITE  LAYER ING

CURSO DE UNTRODUÇÃO À ESTRATIF ICAÇÃO COM RESINA

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso 1 dia

Participantes 4 pessoas

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, assim como mediante pedido

Conteúdo Com base num modelo de dentes anteriores de oito elementos, previamente preparado na resina de alto rendimento 
Multistratum®
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IND IV IDUAL  TRA IN ING

“NÃO DÁ” NÃO EX ISTE!  RESOLVEMOS QUALQUER CASO CONVOSCO

Grupo alvo  Utilizadores da zirconia e do sistema Zirkonzahn

Duração do curso Mediante consulta

Participantes Mediante consulta

Local Zirkonzahn Education Center Brunico, Education Center Neuler, ou no seu laboratório

Conteúdo Vocês têm um caso complicado e nós apoiamos-vos na procura da solução, planeamento, implementação 
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Como adoramos o que fazemos, é para 

nós uma questão do coração transmitir 

aos outros aquilo que sabemos. Estamos 

a construir centros de formação em todo 

alunos para formadores para partilhar 

convosco as tecnologias e os nossos 

conhecimentos, assegurando-vos, através 

das nossas ideias, uma vantagem inovadora. 

WORLDWIDE
EDUCATED BY Z IRKONZAHN

ZIRKONZAHN ALEMANHA
EDUCATION CENTER NEULER
NEULER, ALEMANHA

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER UNGARN
BUDAPESTE, HUNGRIA

ZIRKONZAHN MOUNTAIN MONASTERY
CAMPO TURES, TIROL DO SUL

ZIRKONZAHN MOLARIS
MOLINI DI TURES, TIROL DO SUL

ZIRKONZAHN SAFARI SCHOOL
MOLINI DI TURES, TIROL DO SUL

ZIRKONZAHN MILITARY SCHOOL
MOLINI DI TURES, TIROL DO SUL

ZIRKONZAHN RANGER SCHOOL
MOLINI DI TURES, TIROL DO SUL

ZIRKONZAHN HELDENCAMPUS
MOLINI DI TURES, TIROL DO SUL

RESEARCH CENTER FOR DENTAL APPLICATION
BRUNICO, TIROL DO SUL

ZIRKONZAHN IBÉRICA
BARBERÀ DEL VALLÈS, ESPANHA

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER BRUNICO 
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ZIRKONZAHN USA HEAD OFFICE
ATLANTA, ESTADOS UNIDOS

ZIRKONZAHN EDUCATION CENTER ATLANTA
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ZIRKONZAHN CALIFÓRNIA
EDUCATION CENTER CALIFÓRNIA
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ZIRKONZAHN MÉXICO
EDUCATION CENTER MÉXICO
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ZIRKONZAHN WORLDWIDE
GAIS, TIROL DO SUL

ZIRKONZAHN NOVA IORQUE
NOVA IORQUE, ESTADOS UNIDOS

ZIRKONZAHN FOREST SCHOOL
PREDOI, TIROL DO SUL
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