
LIVE BEHANDELING MET PATIENT !

ONTDEK EN BELEEF
EEN NIEUWE KIJK OP PROPHYLAXIE !

Vandaag de dag verwachten patiënten een verandering.
Ze willen hun mondgezondheid op lange termijn behouden. 
Onze rol evolueert daarom steeds meer naar preventieve genees-
kunde. Biofilm is de oorzaak van cariës, parodontale en implantaire 
ziektes.
Dagelijkse hygiënemaatregelen in combinatie met een professionele 
behandeling garanderen het bewaren van de controle van die bio-
film en vermijden een traumatiserende behandeling (Axelsson 2004).

Het integreren van de prophylaxie in uw cabinet wordt dus een 
belangrijke prioriteit !

Kom die dag samen met Chloé Morier en Patrick Litt ontdekken wat 
dit voor u kan betekenen. Ervaar zelf dit zeer eenvoudig, efficiënt, 
niet-traumatisch en klinisch bewezen protocol voor parodontaal, 
implantair en orthodontaal onderhoud en preventie:  
de GUIDED BIOFILM THERAPY !

Zaterdag 16 oktober 2021
van 9.30 tot 18.00 uur
Bij Denta te Kontich

Volg de live behandeling door 
Chloé Morier met patiënt 
vanop de eerste rij. 

Behandelingen om
10,  11,  12 uur
14,  15,  16 uur

Duur van de behandeling : 
ongeveer 40 min



Ontdek zelf een behandeling :
GUIDED BIOFILM THERAPY 
tijdens de “Denta Experience Day”

Het zelf ervaren is de beste manier om ons GBT protocol te waarderen !
Ik laat u kennis maken met de verschillende stappen van het protocol 
en u zal zelf ontdekken waarom de GBT de “game changer” is op vlak 
van paro, implanto en ortho onderhoud. Na de behandeling zal uw me-
ning over prophylaxie niet meer hetzelfde zijn. 

Spreken we af op zaterdag 16 oktober ?

Chloé Morier
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VOOR PLAQUE DETECTIE NA AIRFLOW


