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Kedves iTOP érdeklődő! 

Szeretettel meghívunk a 2017. szeptember 20-23-án megrendezésre kerülő 

iTOP Teacher továbbképzésünkre. 
 

iTOP – individually Trained Oral Prophylaxis 
Motivált páciensek – vonzó fogászati praxis - elsődleges profilaxis 

 

  Helyszín: LÁNCHÍD 19 Design Hotel – 1013 Budapest, Lánchíd u. 19. 
 

Képzés fajta Tervezett dátum 
Részvételi díj  

2017. augusztus 8-ig* 

Részvételi díj  

2016. augusztus 8. után 

iTOP Teacher (4 nap) 2017. szeptember 20-23. 120.000 Ft 135.000 Ft 

* az összeg a megadott határidőig kell beérkezzen a számlánkra 

 

 

2017. szeptember 20. szerda 

  8.30         regisztráció 
  9:00         iTOP elmélet 
10:30         kávészünet 
10:45         iTOP elmélet 
12:00         ebéd 
13:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
14:30         szünet 
15:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
17:00         1. nap zárása 

 

2017. szeptember 21. csütörtök 

  9:00         iTOP elmélet 
10:30         kávészünet 
10:45         iTOP elmélet 
12:00         ebéd 
13:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
14:30         szünet 
15:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
17:00         2. nap zárása 

2017. szeptember 22. péntek 

  9:00         iTOP elmélet 
10:30         kávészünet 
10:45         iTOP elmélet 
12:00         ebéd 
13:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
14:30         szünet 
15:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
17:00         3. nap zárása 

 
 

2017. szeptember 23. szombat 

  9:00         iTOP elmélet 
10:30         kávészünet 
10:45         iTOP elmélet 
12:00         ebéd 
13:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
14:30         szünet 
15:00         Touch to teach – gyakorlati tréning 
17:00         zárás, bizonyítványok kiosztása
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A résztvevők száma: maximum 20 fő. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni. 

A bizonyítvány megszerzésének előfeltétele az iTOP Teacher képzés összes napján való részvétel. 

Korábbi távozás esetén a képzés nem teljesítettnek minősül. 

Lemondást a képzés előtt 3 nappal tudunk elfogadni. 3 napon belüli lemondás esetén a 

részvételi díj felét térítjük vissza. 

Kérjük, részvételi szándékodat jelezd a csatolt jelentkezési lapon, melyet visszaküldhetsz a 

képviselőnkön keresztül, illetve ugyanezen adatok megadásával az itop@sagerdental.hu email 

címre. 

Név: …………………………………………………………………………  fogorvos     dentalhigiénikus 

Születési dátum: .................................................  Szakirány: ..................................................................   

Rendelő neve és címe:  ............................................................................................................................ 

Telefon: ……………………………………………..  email: …………….……………………………….. 

Számlázási név és cím:  ..........................................................................................................................  

Kérjük, a képzés részvételi díját a jelentkezéskor megküldött bizonylat alapján időben utald át, ellenkező esetben nem tudjuk a 
helyet fenntartani! 

További információ: Sager Dental Kft. telefon: 36-1 324-2440 

mailto:itop@sagerdental.hu

