Curso avanzado de periodoncia
para higienistas dentales
Días:
Hora:
Lugar:

Sábado, 14 de marzo de 2015
Sábado, 11 de abril de 2015
Sábado, 9 de mayo de 2015
de 9:30h a 19 h
AHIADEC, C. de Llançà 34 Barcelona.

Precio: socios AHIADEC: 510 €

MÓDULO I - Sábado 14 de marzo de 2015
1. Diagnóstico y clasificación de las enfermedades
periodontales.
2. Motivación y técnicas de higiene oral.
PRÁCTICA: Sondaje, periodontograma, índice de placa, índice
de sangrado e índice gingival.

no socios: 600€

SÓLO 24 PLAZAS!!!

Inscripciones

Programa

611

Es imprescindible indicar
el Código del Curso en el
momento de hacer el pago

Por internet a través de la web www.ahiadec.com.
Por correo electrónico, enviando el boletín de inscripción
rellenado y el resguardo de pago a secretaria@ahiadec.com.
Por fax enviando la documentación al 93 321 07 51.
NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES POR TELÉFONO

MÓDULO II - Sábado 11 de abril de 2015
1. La Fase higiénica.
2. Instrumentación.
3. La técnica de RAP.
4. Los ultrasonidos.
5. Reevaluación de la fase higiénica: de observar a
actuar.
6. El uso del láser en la fase higiénica.
PRÁCTICA: Práctica en pacientes de higiene supragingival y uso
de curetas universales y específicas. Afilado de curetas.
MÓDULO III - Sábado 9 de mayo de 2015
1. Uso de agentes químicos en periodoncia: colutorios,
pastas dentales desensibilizantes.
2. Manejo de la halitosis.
3. El campo quirúrgico periodontal.
PRÁCTICA: Práctica en pacientes de higiene supragingival y uso
de curetas universales y específicas. Afilado de curetas.

Ponentes

Dr. Antonio Santos
Licenciado en Medicina, Cirugía y Estomatología.
Especialista en Periodoncia. Profesor de la Facultad
de Odontología de la UIC.
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Pagos
Por transferencia bancaria al número de cuenta del Banc Sabadell
ES29-0081-5119-61-0001010409. En efectivo o tarjeta de
crédito en la sede de AHIADEC hasta 48 h antes del inicio del curso.
Las cancelaciones realizadas en los 4 días anteriores al inicio
del curso supondrán la pérdida del 100% del importe abonado.

Dr. Andrés Pascual
Licenciado en Odontología. Máster en Periodoncia.
Profesor asociado de Periodoncia de la UIC. Práctica
privada exclusiva de Periodoncia e Implantes.
Dra. Cristina Vallés
Licenciada en Odontología. Máster en Periodoncia e
Implantes. Práctica privada exclusiva de Periodoncia
e Implantes.
Dra. Blanca Paniagua
Licenciada en Odontología. Máster en Periodoncia.
Diploma de Estudios Avanzados. Profesora del
Master de Periodoncia.

AVÍS LEGAL
CONTINGUTS
L’AHIADEC realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin
aparèixer en aquest programa, en conseqüència, es reserva el dret de revisar el contingut segons sigui
necessari per a corregir qualsevol error sense previ avís.
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE LA PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT DE LES DADES DE
CARÀCTER PERSONAL QUE ELS USUARIS FACILITEN DE FORMA LLIURE I VOLUNTÀRIA
Les dades de caràcter personal que ens facilita l’usuari de forma voluntària s’inclouran en el nostre
fitxer automatitzat, de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El nombre de codi d’inscripció assignat a aquest fitxer pel Registre General de Protecció de Dades és el
2032130081. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat
atendre la petició de l’usuari:
• Per a l’enviament d’un correu electrònic mitjançant el formulari de contactar o l’enllaç del correu electrònic amb comentaris, suggeriments o qualsevol altra petició, les seves dades únicament es recolliran i tractaran per respondre, ja que en el moment que se satisfagin aquestes peticions es cancel·laran
totes les dades de caràcter personal que l’usuari hagi facilitat per aquesta via.
• Per poder inscriure a cursos de formació organitzats per l’AHIADEC.
• Per enviar-li informació comercial (com ara comunicacions, documents, calendari de cursos, conferències, així com qualsevol oferta de serveis o productes relacionats amb l’activitat d’higienista
dental i/o auxiliar o qualsevol altre servei o informació que sigui d’interès per a l’usuari) a través de
mitjans electrònics o postals, si no manifesta el contrari enviant un correu electrònic a secretaria@ahiadec.com. Els destinataris d’aquesta informació únicament seran els departaments en què s’organitza
ASSOCIACIÓ D’HIGIENISTES I AUXILIARS DENTALS DE CATALUNYA i ens col · laboradors
oportuns per al’exercici de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades
en els termes de l’art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades),
així com la cessió als entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei. En els formularis són obligatoris emplenar tots els camps per atendre la petició que realitza l’usuari. En el cas que
l’usuari contacti amb l’ASSOCIACIÓ D’HIGIENISTES I AUXILIARS DENTALS DE CATALUNYA
mitjançant el link de correu electrònic que figura a la web, només caldrà que ens faciliti la seva adreça
de correu electrònic per poder respondre-li, la resta d’informació és decisió de l’usuari incloure-la. Es
garanteix l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l’usuari, a les seves dades de
caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a això dirigirà la seva sol·licitud a través del
correu electrònic info@ahiadec.com o bé a l’adreça postal C. de Llançà 34, 08015 Barcelona (Espanya).
CONDICIONS GENERALS D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE L’AHIADEC
Les inscripcions als cursos de l’AHIADEC es poden realitzar a través de la nostra pàgina web, enviant
un correu electrònic a secretaria@ahiadec.com o emplenat la butlleta d’inscripció corresponent de
cada curs. No s’accepten inscripcions per telèfon. En general, les places per als cursos són limitades
en funció de la tipologia de curs i l’aula de realització. Un cop esgotades les places disponibles, no
s’acceptaran més inscripcions. Les inscripcions es realitzaran per ordre de pagament i/o inscripció.
En el cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, l’AHIADEC podrà obrir una llista
d’espera per cobrir les possibles baixes. L’AHIADEC no es fa responsable de les cancel·lacions i/o modificacions d’horaris que es puguin produir per causes alienes a la voluntat de l’organització. L’alumne/
professional que s’inscriu en un curs manifesta que les seves dades personals introduïdes en el formulari d’inscripció són certes i veraces. El/s certificat/s del/s curs/os es realitzarà /n a nom de la persona
que hagi emplenat la butlleta d’inscripció i segons les dades introduïdes. Només es realitzarà/n còpia/
es de/ls certificat/s o diploma/es en els casos que hi hagi un error tipogràfic atribuïble a l’AHIADEC
i sempre dins els 7 dies posteriors a la finalització del curs. No es realitzaran duplicats de certificats/
diplomes de cursos vençuts. L’AHIADEC no guardarà certificats que hagin superat els tres mesos des
de la finalització del curs. L’AHIADEC es reserva el dret d’admissió a tots els cursos. L’AHIADEC podrà
cedir les dades d’inscripció a altres societats científiques, col·legis i/o associacions professionals del
sector odontològic que organitzin i/o col·laborin amb la realització d’algun curs per poder gestionar les
inscripcions i els certificats corresponents. L’alumne manifesta haver llegit i entès aquestes condicions
d’inscripció als cursos de l’AHIADEC.
En relació als cursos de pagament. Per formalitzar la inscripció d’un curs de pagament, l’alumne
haurà de realitzar l’abonament de l’import del curs segons quina sigui la seva situació (soci, no soci
o estudiant). Només es confirmarà la plaça a aquelles persones que hagin efectuat el pagament corresponent. Els pagaments es poden realitzar mitjançant transferència bancària al número de compte
que apareix a la butlleta d’inscripció. També es podrà abonar l’import del curs a la seu de l’AHIADEC
amb efectiu o targeta de crèdit o dèbit. Les cancel·lacions fetes 5 dies abans de la data d’inici del
curs implicarà la pèrdua del 50% de l’import del curs. Si la cancel·lació es realitza 4 dies abans que
comenci el curs, es perdrà el 100%
En relació als cursos gratuïts per al socis/es. Els socis/es de l’AHIADEC inscrits/es en un curs gratuït
que finalment no hi assisteixin i no hagin avisat, es comprometen a pagar el següent curs gratuït al
qual s’inscriguin a preu de no soci.
En relació al Simposi d’Odontostomatologia de l’AHIADEC. En ser un esdeveniment gratuït per als
socis/es de l’AHIADEC, s’aplicaran les condicions “En relació als cursos gratuïts per als socis/es”. Les
inscripcions es realitzaran per rigorós ordre d’inscripció, tant per als socis com per als no socis que
hagin efectuat el pagament. Un cop esgotades les places disponibles, no s’acceptaran més inscripcions
sota cap concepte. En el cas que s’esgotin les inscripcions, l’AHIADEC podrà obrir una llista d’espera
per tal de substituir les possibles baixes d’última hora. Les cancel·lacions fetes amb un mínim de 5 dies
d’antelació a l’inici del Simposi implicaran la pèrdua del 50% del preu de la inscripció. Si la cancel·lació
es realitza després d’aquesta data límit, es perdrà el 100% de l’import de la inscripció. L’AHIADEC es
reserva el dret de fer canvis en els horaris, els ponents i el programa si ho considera necessari. Els estudiants no socis, per poder gaudir del descompte corresponent, hauran d’adjuntar a la seva inscripció
un certificat de l’escola on estiguin cursant els estudis oficials de grau superior en higiene bucodental.
En el cas que s’inscriguin dues professionals higienistes dentals i/o auxiliars de la mateixa clínica i que
no siguin socis/es de l’AHIADEC obtindran un 50% de descompte en el preu d’inscripció. És necessari
l’aval del doctor/a de la clínica on treballen. En el cas que el Simposi estigui acreditat pel Consell Català
de Formació Continuada de les Professions Sanitàries per a l’obtenció de crèdits de formació continuada, només els/les assistents amb el títol de Tècnic Superior en Higiene Bucodental o equivalent
podran presentar-se a l’examen d’avaluació i, en el cas de superar-lo, obtenir els crèdits corresponents.
PATROCINADORS I PRODUCTES MÈDICS CITATS EN AQUEST PROGRAMA
La pàgina pot incloure en determinats moments i apartats noms de productes mèdics i d’Higiene Bucodental o noms de marca de la indústria farmacèutica. En cap cas aquesta situació es deriva en la
influència alguna d’aquestes marques o productes amb la línia científica i de continguts del web de
l’AHIADEC. La informació recollida al web de l’AHIADEC intenta en tot moment estar sustentada en
bases científiques i d’acord amb l’estat actual de la ciència.
NOTIFICACIONS
Qualsevol notificació podrà ser dirigida a l’AHIADEC a l’adreça que figura a l’apartat “Informació
General” o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@ahiadec.com.
NUL·LITAT PARCIAL
La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la
validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol
de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’altra condició o condicions,
ni crearà un dret adquirit per l’altra part.
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La prestació del servei del lloc web i les presents Condicions d’ús del lloc web es regeixen per la llei
espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes Condicions,
o de les relacions entre l’usuari i ASSOCIACIÓ D’HIGIENISTES I AUXILIARS DENTALS DE CATALUNYA, ambdues parts amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Condicions Generals de Contractació
Inscripció i reserva de Cursos mitjançant la página web:
INSCRIPCIONS:
Les inscripcions als cursos de l’AHIADEC es poden realitzar a través de la nostra pàgina web de les
formes següents:
a) imprimint i omplint el formulari disponible a cada un dels cursos de la nostra web i, posteriorment,
enviant-lo per correu electrònic a secretaria@ahiadec.com o per fax al número 93 321 07 51, adjuntant el corresponent resguard de pagament,
b) o bé, mitjançant el formulari on-line amb les fases corresponents. No s’accepten inscripcions per
telèfon. L’AHIADEC es reserva el dret d’admissió a tots els seus cursos. Les inscripcions es realitzaran
per ordre de pagament i/o inscripció. En el cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de
places, l’AHIADEC podrà obrir una llista d’espera per cobrir les possibles baixes. En general, les
places per als cursos són limitades en funció de la tipologia dels cursos i l’aula de realització. Un
cop exhaurides les places disponibles, no s’acceptaran més inscripcions. L’alumne/professional que
s’inscrigui a un curs de l’AHIADEC manifesta que les seves dades personals introduïdes al formulari
d’inscripció són certes i veraces.
FORMES DE PAGAMENT ALS CURSOS DEL WEB DE AHIADEC
El Pagament dels cursos als quals s’inscriu l’usuari es pot efectuar de tres maneres:
A) Per transferència bancària: Els pagaments dels cursos efectuats mitjançant transferència bancària
s’han de fer al número de compte que apareix al programa del curs. En aquest cas, la confirmació
de la reserva de la plaça no es realitzarà fins que no s’hagi rebut la notificació de pagament per part
del banc a AHIADEC
B) Per targeta de crèdit o de dèbit a través de la passarel·la de pagament del Banc de Sabadell: Els pagaments amb targeta de crèdit o dèbit a través del web ahiadec.com seran tramitats per la passarel·la de
pagament del Banc Sabadell. A partir d’aquest moment, les dades de caràcter personal que vostè faciliti a Banc Sabadell per fer efectiu el pagament es regeixen per la seva política de privacitat. La confirmació de la reserva de plaça no es realitzarà fins que no s’hagi rebut la notificació de pagament per
part del banc. L’AHIADEC no recull informació relativa a la numeració de la targeta de crèdit/dèbit.
C) En efectiu o amb targeta de crèdit a la seu de l’AHIADEC: L’usuari podrà realitzar la inscripció a un
curs mitjançant la nostra pàgina web i efectuar el pagament en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit
a la seu de l’AHIADEC. Serà en el moment d’efectuar el pagament quan es confirmarà la plaça en el
curs sol·licitat. El pagament d’un curs es pot realitzar fins a 48 hores abans del seu inici. L’AHIADEC
no acceptarà pagaments en efectiu ni targeta de crèdit/dèbit a la seva seu en cap de setmana.
DOCUMENT ACREDITATIU D’INSCRIPCIÓ A UN CURS:
AHIADEC guardarà electrònicament la inscripció i reserva la plaça del curs que vostè ha seleccionat, el
contingut serà tota la informació enumerada en la fase tercera, juntament amb les Condicions Generals
i Avís Legal que vostè hagi acceptat. Si vostè ho desitja podrà imprimir aquests documents accedint a
través dels enllaços corresponents a aquestes pàgines i prement la icona “Imprimir”.
CONFIRMACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE L’ACCEPTACIÓDE L’USUARI
A LA INSCRIPCIÓ D’UN CURS:
L’AHIADEC confirmarà la recepció de la seva inscripció i la reserva de la plaça a través d’un missatge
que apareixerà després d’haver completat la contractació del curs. També rebrà un missatge al compte
de correu electrònic que ens hagi facilitat al formulari amb un resum de la seva inscripció. Tant la
pàgina de confirmació com l’e-mail pot arxivar-los o imprimir-los. L’AHIADEC no es fa responsable
de la recepció, per part de l’inscrit, del missatge de confirmació. En la majoria de casos, la no recepció
d’aquest missatge té a veure amb la configuració del servei de correu electrònic de l’usuari.
CANCEL·LACIONS O MODIFICACIONS DELS CURSOS DE FORMACIÓ:
L’AHIADEC no es fa responsable de les cancel·lacions i/o modificacions que es puguin produir per
causes alienes a la nostra voluntat. En el cas que es produïssin modificacions en les dates, horaris,
ponents, contingut i/o laboratoris patrocinadors del curs; o s’hagués de cancel·lar un curs ja sigui per
motius aliens a la voluntat de l’organització o per motius de força major, l’AHIADEC no retornarà l’import abonat pel curs. En contraprestació, l’import abonat podrà utilizar-se per a la inscripció a altres
cursos de l’AHIADEC fins a compensar l’import abonat. L’AHIADEC es reserva el dret a fer canvis en
els horaris, els ponents i el programa si ho considera necessari. En el cas que es produís algun d’aquests
supòsits, l’AHIADEC no retornarà l’import de la inscripció. En contraprestació, l’import abonat podrà
utilitzar per a la inscripció a altres cursos de pagament realitzats per AHIADEC fins a compensar
l’import abonat per l’usuari.
CERTIFICATS I/O DIPLOMES:
El/s certificat/s del/s curs/os es realitzarà/n a nom de la persona que hagi emplenat el formulari d’inscripció i segons les dades introduïdes. L’AHIADEC únicament realitzarà còpia d’un certificat o diploma en els casos que hi hagués un error tipogràfic atribuïble a l’AHIADEC i sempre dins dels 7 dies
posteriors a la finalització del curs. No es realitzaran duplicats de certificats i diplomes dels cursos
vençuts. L’AHIADEC no guardarà certificats que hagin superat els tres mesos des de la finalització del
curs. L’AHIADEC podrà cedir les dades d’inscripció a altres societats científiques, col·legis i/o associacions professionals del sector odontològic que organitzin i/o col·laborin amb la realització d’algun curs
per poder gestionar les inscripcions i els certificats corresponents.
OFERTES O DESCOMPTES:
L’AHIADEC ofereix tarifes especials que varien en funció del col·lectiu al qual es pertanyi. Aquestes
ofertes poden estar disponibles per als seus associats o altres col·lectius o associacions, sindicats i/o
estudiants. En qualsevol cas, les ofertes vigents seran les que apareguin publicades a la fitxa del curs en
el moment de la inscripció. Aquestes tarifes i promocions seran vàlides mentre estiguin accessibles a la
pàgina web. Els estudiants no socis, per poder gaudir del descompte corresponent, hauran d’adjuntar
a la seva inscripció un certificat de l’escola, institut o universitat on estiguin cursant estudis oficials
segons correspongui a la tipologia del curs. En el cas dels cursos amb descomptes que permetin la inscripció de dos professionals higienistes dentals i/o auxiliars de la mateixa clínica, i que no siguin socis/
es de l’AHIADEC, obtenir un 50% de descompte en el preu d’inscripció, els inscrits hauran de presentar
un aval del doctor/a de la clínica on treballen.
EN RELACIÓ ALS CURSOS DE PAGAMENT. ASPECTES DESTACABLES
Per formalitzar la inscripció a un curs de pagament, l’alumne haurà de realitzar l’abonament de l’import
del curs segons quin sigui la seva situació (soci, no soci, afiliat, estudiant, etc ). Només es confirmarà la
plaça a aquelles persones de les quals hàgim rebut la confirmació de pagament corresponent. Els pagaments es poden realitzar de tres formes: mitjançant transferència bancària al número de compte que
apareix al formulari d’inscripció; amb l’abonament de l’import del curs a la seu de l’AHIADEC, ja sigui en
efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit; o mitjançant el pagament on-line amb targeta de crèdit o dèbit a
través de la passarel·la de pagament del Banc de Sabadell en el cas que estigui abilitada. Les cancel·lacions
fetes amb un mínim de 5 dies d’antelació a l’inici del curs implicarà la pèrdua del 50 % de l’import del
curs. Si la cancel·lació es realitza després d’aquesta data límit es perdrà el 100 % de l’import de la inscripció.
EN RELACIÓ ALS CURSOS GRATUÏTS PER A SOCIS/ES. ASPECTES DESTACABLES
Els socis/es de l’AHIADEC inscrits/es en un curs gratuït al qual finalment no assisteixin i no hagin
avisat, es comprometen a pagar el següent curs gratuït al qual s’inscriguin a preu de no soci.
EN RELACIÓ AL SIMPOSI d’ODONTOSTOMATOLOGIA DE L’AHIADEC. ASPECTES DESTACABLES
Con que es tracta d’un esdeveniment gratuït per als socis/es de l’AHIADEC, s’aplicaran les condicions
descrites a “EN RELACIÓ ALS CURSOS GRATUÏTS PER A SOCIS/ES “.
Les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre d’inscripció, tant per als socis com per als no socis que
hagin efectuat el pagament. Un cop exhaurides les places disponibles no s’acceptaran més inscripcions
sota cap concepte. En el cas que s’esgotin les inscripcions, l’AHIADEC podrà obrir una llista d’espera
per substituir les possibles baixes d’última hora. Les cancel·lacions fetes amb un mínim de 5 dies d’antelació a l’inici del Simposi implicaran la pèrdua del 50% del preu de la inscripció. Si la cancel·lació es
realitza després d’aquesta data límit, es perdrà el 100 % de l’import de la inscripció.

