
INJECTIETECHNIEK VOOR HET 
BEHANDELEN VAN GEBITSSLIJTAGE

8 juni 2023 - Amsterdam
Buitengein

GC ON TOUR

De cursus wordt gegeven in de rustige en sfeervolle 
omgeving van Abcoude, vlakbij Amsterdam.  
Een ideale plek waar de cursisten kunnen genieten 
van een heerlijke lunch en gezellig borrel.

GC Europe - Benelux Sales Department
Interleuvenlaan 33 
3000 Leuven 
België 
+32 16 74 18 60 - info.benelux@gc.dental 
https://europe.gc.dental



DATUM & LOCATIE

We organiseren deze cursus bij u in de buurt. 

• Donderdag 8 juni 2023  
in Buitengein 
Gein Zuid 16 - 1391 GT Abcoude. 

GC is al meer dan 100 jaar uw partner in kwaliteitsvolle tandheelkundige  
producten én in het overbrengen van kennis en advies.
Wij nemen dit heel letterlijk en komen met GC ON TOUR in uw regio om onze kennis over te brengen 
tijdens een cursus ‘Injectietechniek voor het behandelen van gebitsslijtage’. 

Om het u nog makkelijker te maken, kan u een First Case Kit aan uw  
inschrijving toevoegen. De First Case Kit heeft een waarde van €300,-  
aan GC producten (retailprijs) en kan worden besteld voor €100,-*.  
Met deze set heeft u alles in huis om direct te starten (incl. metalstrips,  
EXACLEAR, EVE polishing disk, G-Premio BOND, 2 G-ænial Universal  
Injectable spuitjes). 

INJECTIETECHNIEK VOOR HET BEHANDELEN 
VAN GEBITSSLIJTAGE

GC  ON TOUR

INSCHRIJVEN & KOSTPRIJS

U kan zich inschrijven via info.benelux@gc.dental of via de QR code hiernaast. 
Beperkt aantal plaatsen. 
Kostprijs voor de cursus is €99,-*.
Indien u de First Case Kit aan uw inschrijving toevoegt, bedraagt de totale kostprijs €199,-*. 
U ontvangt dan een First Case Kit met een waarde van €300,- aan GC producten (retailprijs). 

*excl. BTW.

12:00  Ontvangst met een lekkere lunch
13:00   Presentatie - Moulding Injection Technique: concept, toepassingen, workflow,   
  verschillende indicaties, …
14:00  Praktijk deel 1:  
  Posterior (1.5-1.7): aanpak van occlusale  slijtage en verhoging van de verticale   
  dimensie dmv injecteren van vloeibaar composiet in een transparante siliconen   
  sleutel, gebruikmakend van de alternerende techniek
15:45  Koffiepauze
16:00  Praktijk deel 2:  
  Vervolg met de casus in de anterieure zone (1.1-2.1), met oa oplossingen ter   
  voorkoming van kleurverschillen
17:00  Afsluiting met gezellige borrel

PROGRAMMA

4,5 KRT PUNTEN


