
Denta Experience Day
C O N N E C T  -  L E A R N  -  D I S C O V E R

ZATERDAG 16 OKTOBER 2021 van 9.00 tot 18.00 uur te KONTICH, Heiveldekens 2.
Een dag met “LIVE”-demonstraties, lezingen en hands-on workshops voor tandartsen en assistenten. 
Die dag leggen we de focus op (klein) equipment, sterilisatie en praktijkinrichting. Naast onze interne experts, 
nodigen we sprekers uit van verschillende fabrikanten om u te informeren over de nieuwste units, 
radiologie-,sterilisatie- en chirurgietoestellen en nog zoveel meer. Boven op de gekende promoties kan u 
op 16 oktober van vele dagkortingen genieten !  U bent van harte welkom op de Denta Experience Day. 

De dag voor tandartsen, assistenten en mondhygiënisten

“LIVE” - demonstratie met patiënt !

“DOORLOPENDE DEMONSTRATIES” van verschillende fabrikanten

“WORKSHOPS” van GC, KURARAY en VDW

“PREMIERE” van een aantal nieuwe behandelunits

“VOORSTELLING” nieuwe draadloze intra-orale camera CS 3800

  en nog veel meer...



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
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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
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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 
iimening over prophylaxie niet meer hetzelfde zijn. 

Spreken we af op zaterdag 16 oktober ?

Chloé Morier

Chloé Morier
Mondhygiëniste
Lesgeefster – Vrije Hogeschool van Brussel Ilya Prigogine / Bachelor in de Mondhygiëne sinds 2019
Hoofd van de praktische opleiding. Mondhygiëniste – Vrije Universiteit Luik
Trainer bij EMS
Gediplomeerd in 2006 – School voor Mondhygiënisten van Geneve (ESHYD)

NA AIRFLOW
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PLAQUE DETECTIEVOOR



DOORLOPENDE DEMONSTRATIEDOORLOPENDE DEMONSTRATIE LM en ZIRC door Bart Lambrechts LM en ZIRC door Bart Lambrechts

Bart Lambrechts geeft u graag meer uitleg over het Zirc 
systeem, waarmee u uw praktijk kan optimaliseren door 
het te (her)organiseren aan de hand van kleur (Tubs, trays, 
cassettes, boorhouders,...) 

Daarbovenop biedt hij u de mogelijkheid de LM instrumenten 
te bekijken, die naast de meest ergonomische handvaten ook 
niet geslepen hoeven te worden en 20% fijner zijn.

Uiteraard zijn ook Style Italiano composiet instrumenten te 
bezien. Kom dus zeker eens langs op zijn stand met tal van 
ongekende promoties!
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Hugo maakt u wegwijs in alle 
W&H apparaten , 

van sterilisatoren tot 
chirurgische apparaten !

DOORLOPENDE DEMONSTRATIEDOORLOPENDE DEMONSTRATIE W&H door Hugo Colin W&H door Hugo Colin

DOORLOPENDE DEMONSTRATIEDOORLOPENDE DEMONSTRATIE Meisinger door Yannick Wienecke Meisinger door Yannick Wienecke
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Kom het brede gamma roterende instrumenten uitproberen op onze Meisinger 
stand en bombardeer ons met al uw vragen. 

Ontdek het ruime assortiment aan kits die u gidsen door de diverse handelingen 
in uw praktijk.

Tijdens de Denta Experience Day krijgt u een demonstratie door Yannick of 
probeert u het liever zelf uit ?



DOORLOPENDE DEMONSTRATIEDOORLOPENDE DEMONSTRATIE HUCKERT’S door Gisèle Augustus HUCKERT’S door Gisèle Augustus
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Als expert in bio-reiniging en ontsmetting van hoog niveau ontwikkelt 
Laboratoire Huckert’s International twee lijnen; UMONIUM38 voor de 
ontsmetting van instrumenten, oppervlakken, apparatuur en PHYTOGEL By 
HUCKERT’S voor de verzorging van de huid.

Onze producten zijn stabiel, veilig en doeltreffend onder alle omstandig-
heden, ook in geval van interferentie.  Wij sluiten geen compromis over 
kwaliteit, zodat onze producten snel zijn, actief op een zeer breed spectrum 
van kiemen, niet toxisch en niet bijtend.

Volgens ons, moet een ontsmettingsproduct nooit een biologisch gevaar 
door een chemisch gevaar vervangen!

Kom het zelf ontdekken bij Gisèle op de Huckert’s stand.



Zaterdag 16 oktober van 9.30 tot 12.00 uur 
door Ferdinand de Hemptinne

Denta, Heiveldekens 2, 2550 Kontich 

Met broodjeslunch !

DOORLOPENDE DEMONSTRATIEDOORLOPENDE DEMONSTRATIE Acteon door Raphaël Nef  Acteon door Raphaël Nef 
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Hedendaagse endotechnieken : eenvoudige en efficiënte Hedendaagse endotechnieken : eenvoudige en efficiënte 

toepassingen voor een langetermijnresultaattoepassingen voor een langetermijnresultaat

Welk mechanisch systeem en welke vijl (flexibiliteit) is het handigst in één bepaalde situatie ?  
Hoe spoel ik best de kanalen en activeer ik de irrigatievloeistof ? 
Welke warme of koude obturatietechniek geeft mij de beste langetermijnresultaten ?  

We werken stap voor stap de behandeling uit en zetten de theorie meteen om in de praktijk. 
Met deze benadering worden de meeste endocases toegankelijker, gemakkelijker en aangenamer.

Ferdinand de Hemptinne

Endodontist (VUB), exclusief sinds 2009

ESE Guest Certified Member

VUB oud-assistent voor klinisch onderwijs en onderzoek

Auteur, co-auteur en reviewer in internationale tijdschriften

Voor een optimale persoonlijke begeleiding: maximum 10 deelnemers

Inschrijving workshop + broodjeslunch : 25 euro (excl. btw) per persoon.

Uw betaling is tevens uw bewijs van inschrijving. 

Verplicht inschrijven kan via tel. 03 450 93 20 of via e-mail: verkoop@denta.be
of rechtstreeks op www.denta.be

Maakt je ultrasoon soms veel lawaai ? Vindt de patiënt een tandsteenreiniging soms pijnlijk ? 
Op de Acteon stand geeft Raphaël een antwoord.
Wat kan je allemaal doen met de piezotome Cube en hoe eenvoudig kan een behandeling zijn ? 
Kom het zelf even testen en ervaren op de Acteon stand.

Hier kan u 
inschrijven !

https://www.denta.be/catalogus/workshops/ded-endotechnieken-met-langetermijnresultaat/


Injecteertechniek met composietInjecteertechniek met composiet (MIT) (MIT) 

Voor een optimale persoonlijke begeleiding: maximum 10 deelnemers

Inschrijving workshop + broodjeslunch : 25 euro (excl. btw) per persoon.

Uw betaling is tevens uw bewijs van inschrijving. 

Verplicht inschrijven kan via tel. 03 450 93 20 of via e-mail: verkoop@denta.be
of rechtstreeks op www.denta.be

Met broodjeslunch !

Hands-on door Thomas Limon (GC)

Zaterdag 16 oktober van 9.30 tot 12.00 uur

Denta, Heiveldekens 2, 2550 Kontich
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De Moulding Injection Techniek is een proces dat ideaal is voor de behandeling van slijtage en het creëren van 
complexe morfologieën in zowel de anterieure als posterieure zone met een optimale esthetiek. 

Het doel van deze  cursus is om een eenvoudige en voorspelbare techniek te presenteren die clinici in staat stelt 
om directe restauraties te creëren die net zo esthetisch zijn als indirecte, maar dan sneller, economischer, 
minder invasief zijn. 

Inhoud van de cursus

Theorie Injectie Techniek: digitale en analoge voorbereiding & workflow 

Hands-on gebitsslijtage: posterieur en anterieur 

Afwerken: stap voor stap tijdens de cursus met G-aenial.

Hier kan u 
inschrijven !

https://www.denta.be/catalogus/workshops/injecteertechniek-met-composiet/


Zaterdag 16 oktober van 13.30 tot 16.00 uur 
door Olivier van Nieuwkerke (Kuraray) 

Denta, Heiveldekens 2, 2550 Kontich 

Voor een optimale persoonlijke begeleiding: maximum 10 deelnemers

Inschrijving workshop + broodjeslunch : 25 euro (excl. btw) per persoon.

Uw betaling is tevens uw bewijs van inschrijving. 

Verplicht inschrijven kan via tel. 03 450 93 20 of via e-mail: verkoop@denta.be
of rechtstreeks op www.denta.be

Met 

broodjeslunch !
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Thema’s introductie-workshop : 
1. Posterior en anterior restauraties met behulp van flowables 
2. Standaardiseren van restauraties met composieten van de nieuwste generatie

Flowables hebben de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. De slijtagevastheid, buig- en druksterkte alsook 
de uiteenlopende viscositeiten maken ze onmisbare items binnen de moderne tandartspraktijk. 

Bovendien is er ook een uitgesproken bewustwordingsproces ontstaan rond het vereenvoudigen van de dentale workflow. 
Deze ‘universele’ composieten laten effectief toe om klasse I tot V restauraties te realiseren zonder het esthetische 
eindresultaat te compromitteren. Dit alles dankzij nieuwe technologieën waarbij de naadloze adaptatie van het materiaal 
aan natuurlijke tandweefsel centraal staat.

Tijdens deze workshop kan u het gebruik en het esthetisch aanpassingsvermogen van dit materiaal zelf ervaren.

Hands-on met composieten van de nieuwste generatieHands-on met composieten van de nieuwste generatie

Hier kan u 
inschrijven !

https://www.denta.be/catalogus/workshops/ded/
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Bent u ook zo 
            benieuwd ?

De nieuwe behandelunit 
van KaVo kent zijn première 
op zaterdag 16 oktober.

Eén ding is duidelijk: 
het is meer dan een 
traditionele behandelunit.

Kom zeker kijken naar de 
unit en luisteren naar 
Marc Temmerman en 
Marino Sabbadini van 
“KaVo Dental Excellence”.
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Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

CS 3800 draadloos
Carestream Dental is fier om u haar nieuwe hoogwaardige intra-orale scanner voor te stellen.

- De vorm volgt de functie: een samenwerking van ergonomisch vernieuwd design met studio F.A. Porsche

- Lichter en compacter dan de  intra-orale scanners van de vorige Carestream Dental generatie

- Draadloze intra-orale scanner met groot vermogen voor een optimale mobiliteit en een vlotte gebruikservaring

- Scannen gaat vlugger en vlotter dankzij een onderzoeksveld en een groter diepteveld

- Totale controle van de intra-orale capaciteiten direct op het handstuk.

- Intuïtieve nummeringservaring en vereenvoudigde toegang tot de tandtechnische laboratoria dankzij 

   de functionaliteiten van de software CS ScanFlow 1.0.4 

   en de CS Connect 4.5

Onze SciCan-expert vertelt 
u alles over de voordelen 
van dit nieuw toestel.
17 - 22 - 28 liter

Tijdens de Denta Experience Day krijgt u 

een demonstratie door Patrick Berghmans.


