
 
 

CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  

  

DDaattii  ppeerrssoonnaallii::  

  

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  ddii  nnaasscciittaa      TToorriinnoo  ––  1155  mmaarrzzoo  11996666  

cciittttaaddiinnaannzzaa          IIttaalliiaannaa  

rreessiiddeennzzaa          TToorriinnoo  --  VViiaa  RRaagguussaa,,  1166  

ssttaattoo  cciivviillee          ccoonnvviivveennttee  

ffiiggllii            22  ggeemmeellllii  

  

CCuurrrriiccuulluumm  ddii  ssttuuddii  //  eessppeerriieennzzee  llaavvoorraattiivvee::  

  

SSccuuoollaa  MMeeddiiaa  SSuuppeerriioorree    DDiipplloommaa  ddii  OOddoonnttootteeccnniiccoo    

IIXX//11998800  --  VVIIII//11998844    IIssttiittuuttoo  PPiieemmoonnttee  ––  vvoottaazziioonnee  mmeeddiiaa  77,,55  

            

  

11998811\\11998822        HHoo  ffrreeqquueennttaattoo  iill  LLaabboorraattoorriioo  FFRRAAUU  nneeii  mmeessii  eessttiivvii  

  

11998833\\11998877        HHoo  llaavvoorraattoo  nneell  LLaabboorraattoorriioo  CCOOCCCCOO  SSEERRGGIIOO    

          ((  pprreessiiddeennttee  AApplloott,,  eexx  AAnnttlloo  ppiieemmoonnttee  ))  pprriimmaa  ccoommee    

          aapppprreennddiissttaa  ee  ppooii  ccoommee  ooppeerraattoorree  ddii  44  lliivveelllloo  

  

11998855          HHoo  ccoonnsseegguuiittoo  llaa  mmaattuurriittàà  ffrreeqquueennttaannddoo  ccoorrssii  sseerraallii    

            

11998855\\11998866  HHoo  ffrreeqquueennttaattoo  llaa  ffaaccoollttàà  ddii  MMeeddiicciinnaa  ee  CChhiirruurrggiiaa  

ssoosstteenneennddoo  ggllii  eessaammii  ddii  cchhiimmiiccaa  ee  bbiioollooggiiaa  rriissppeettttiivvaammeennttee  

ccoonn  2277\\3300  ee    2255\\3300  

  

11998877  HHoo  pprreessttaattoo  sseerrvviizziioo  mmiilliittaarree  pprreessssoo  ll’’OOssppeeddaallee  MMiilliittaarree  ddii  

TToorriinnoo  

  

11998888\\11998899        HHoo  llaavvoorraattoo  pprreessssoo  iill  LLaabboorraattoorriioo  CCHHIIAAPPPPIINNOO  MMAARRCCOO  

            

11998899          HHoo  iinnccoommiinncciiaattoo  ll’’aattttiivviittàà  iinn  pprroopprriioo  

  

22000033\\22000055        HHoo  llaavvoorraattoo  pprreessssoo  iill  CCeennttrroo  OOddoonnttoossttoommaattoollooggiiccoo    

          NNOOGGAARRDD  ddii  TToorriinnoo,,  ccoommee  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  llaabboorraattoorriioo  

  

22000066          RRaapppprreesseennttaannttee  ppeerr  llaa  DDiittttaa  DDeennttaauurruumm  

  

22000077//22001100        RReessppoonnssaabbiillee  tteeccnniiccoo--ccoommmmeerrcciiaallee  ppeerr  llaa  DDiittttaa  DDeennttpphhaarr  

  

22001155          IIssccrriittttoo  aall  ccoorrssoo  ddii  LLaauurreeaa  iinn  OOddoonnttooiiaattrriiaa  

  

11998833  HHoo  sseegguuiittoo  iill  ccoorrssoo  ddii  mmooddeellllaazziioonnee  PP..KK..TT..ccoonn  iill  SSiigg..  BBoozzzzoo  

PPiieerrggiioorrggiioo  

  

11998855  HHoo  sseegguuiittoo  iill  ccoorrssoo  ddii  mmoonnttaaggggiioo  pprrootteessii  bbiillaatteerraallmmeennttee  

bbiillaanncciiaattaa  ccoonn  iill  ddootttt..  VVeerrggnnaannoo  eedd  iill  SSiigg..  DDuurraannddoo    

  

11998888          HHoo  sseegguuiittoo  iill  ccoorrssoo  bbaassee  ddeell  ssiisstteemmaa  EEMMPPRREESSSS  



  

11998888  HHoo  sseegguuiittoo  iill  ccoorrssoo  bbaassee  ddii  cceerraammiiccaa  pprreessssoo  llaa  IIVVOOCCLLAARR  aa  

NNaattuurrnnoo  

  

11998899          HHoo  sseegguuiittoo  iill  ccoorrssoo  ddii  pprrootteessii  ttoottaallee  pprreessssoo  ll’’IIVVOOCCLLAARR  

  

11999900          HHoo  sseegguuiittoo  iill  ccoorrssoo  ddeellllaa  rreessiinnaa  IIssoossiitt  pprreessssoo  ll’’iivvooccllaarr  

  

11999922          HHoo  SSeegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  MMaarryyllaanndd  BBrriiddggee  

  

11999933          HHoo  sseegguuiittoo  iill  ccoorrssoo  ddii  PPrrootteessii  TToottaallee  sseeccoonnddoo  GGEERRBBEERR    

          ((  ccoonn  PPrrooffff..  PPRREETTII  ))  

  

11999933          HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  CCeerraammiiccaa  NNOORRIITTAAKKEE  ((  ooddtt..  FFeerrrraarreellii  ))  

          

11999944          HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  MMeettaalllluurrggiiaa  pprreessssoo  MMeettaauuxx  PPrreecciieeuuxx  

          ((ooddtt  MMaannaarreessii  MMaauurroo  ))  

  

11999955          HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  PPrrooggeettttaazziioonnee  SScchheelleettrraattii  ee    

          PPrrooggeettttaazziioonnee  PPrrootteessii  ccoonn  AAttttaacccchhii  

          ((ooddtt  MMaannaarreessii  MMaauurroo))  

  

11999955          HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  CCoommppoossiittoo  PPlliiccaarrbboonnaattoo  

CCOONNQQUUEESSTT  EE  DDiiaammoonndd  CCrroowwnn  

  

11999955          HHoo  pprreesseennttaattoo  aall  CCeennaaccoolloo  OOddoonnttoossttoommaattoollooggiiccoo  TToorriinneessee  

uunnaa  mmeettooddiiccaa  ddaa  mmee  iiddeeaattaa  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  pprrootteessii  

ssuu  iimmppiiaannttii  ccoonn  ffoollllooww--uupp  ddii  88  aannnnii  

ccoonn  mmoonnccoonnee  ppiieennoo  SSttrryykkeerr  ee  ppoolliiccaarrbboonnaattoo    

((  ssuucccceessssiivvaammeennttee  bbrreevveettttaattoo  ddaa  BBiiccoonn  ))  

  

11999955//22000011    hhoo  ppoottuuttoo  ssvviilluuppppaarree    eessppeerriieennzzaa  ssppeecciiffiiccaa  nneellll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  

CCoonnqquueesstt  CC//BB  EE  SSccuullppttuurree  ssuu  iimmppiiaannttii,,  ccoorroonnee  aa  ggiiaaccccaa,,  

ppoonnttii  sseennzzaa  mmeettaalllloo,,  iinnttaarrssii  

  

11999966  HHoo  tteennuuttoo  ccoorrssoo  ccoonn  DDootttt  MMoonnttiiccoonnee  PPrreeppaarraazziioonnee  oonn  

tteemmppoo  rreeaallee  ddii  44  ffrroonnttaallii  mmeettaall  ffrreeee  

  

11999966          HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  FFrreessaaggggiioo  AAvvaannzzaattoo    

          ((ooddtt  ZZaannddii  ))  

  

11999966          HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  FFuussiioonnee  ee  RRiiffiinniittuurraa  pprreessssoo  WWiieellaanndd  

          ((  ooddtt  MMaannaarreessii  MMaauurroo  ))  

  

11999977          HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  CCeerraammiiccaa  BBaassssoo  PPuunnttoo  WWIIEELLAANNDD  

  

11999988//11999999        HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssoo  ddii  MMeettaalllluurrggiiaa  MMooddeerrnnaa  pprreessssoo  WWiieellaanndd  

          ((ooddtt  FFeerrrraarreellllii  EEnnrriiccoo  ))  

  

22000011          HHoo  SSeegguuiittoo  CCoorrssoo  AAuurroo  GGaallvvaa  CCrroowwnn  AAGGCC  WWiieellaanndd  

  

22000055          IInniizziiaattoo  aa  pprroodduurrrree  PPRROOTTEESSII  AA  CCAARRIICCOO  IIMMMMEEDDIIAATTOO  

          CChhee  ccoonnttiinnuuoo  aa  pprroodduurrrree    



  

22001122            HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssii  CCeerraammiiccaa  PPrreessssooffuussaa  EEMMAAXX  iivvooccllaarr  

          ddiissiilliiccaattoo  ddii  lliittiioo  cchhee  aattttuuaallmmeennttee    

          ccoonnttiinnuuoo  aa  pprroodduurrrree  

                              

11999944  aall  22001155      HHoo  sseegguuiittoo  ccoorrssii  ee  pprreesseennttaazziioonnii  ddii  mmoollttii  ssiisstt  iimmppllaannttaarrii  

          ((  CCoonn  qquuaassii  ttuuttttii  ii    ssiisstteemmii  iimmppllaannttaarrii  iinn  ccoommmmeerrcciioo))  

          SSttrryykkeerr  ,,  BBiiccoonn,,  SSwweeddeenn  &&  MMaarrttiinnaa,,  33ii,,  BBoonnee  SSyysstteemm,,    

          BBttlloocckk,,  SSttrraauummaannnn,,  NNoobbeellbbiiooccaarree,,    

          CCoonn  llee  rreellaattiivvee  tteeccnniicchhee  ddii  pprrootteessiizzzzaazziioonnee      

  

22001133  aadd  ooggggii      UUttiilliizzzzoo  ddeellllee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee  CCAADD//CCAAMM  

          PPrroodduuzziioonnee  ddii  mmaannuuffaattttii  aattttrraavveerrssoo  ssccaannssiioonnee  ccoonn    

          ssccaannnneerr  SSIINNEERRGGIIAA  ddii  NNoobbiillmmeettaall  ,,  SSooffttwwaarree  EEXXOOCCAADD    

          uullttiimmaa  rreelleeaassee  ee  ffrreessaattoorree  IImmeess--iiccoorr  225500ii  ((  55  aassssii  ))  

  

          SSppeecciiaalliizzzzaattoo  iinn  pprroodduuzziioonnee  ddii  pprrootteessii  ssuu  iimmppiiaannttii  aanncchhee  aa    

          ccaarriiccoo  iimmmmeeddiiaattoo          

                  

  

  

HHoo  aapppprrooffoonnddiittoo  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  cceerraammiicchhee  aa  bbaassssoo  ppuunnttoo  ddii  ffuussiioonnee  ssiiaa  ssuu  mmeettaalllloo  

cchhee  ssuu  ccaappppeettttee  iinntteeggrraallii  iinn  cceerraammiiccaa  ppeerr  ffuussiioonnee  
  

DDaa  qquuaallcchhee  hhaannnnoo  mmii  ooccccuuppoo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  mmaa  nnoonn  ccoommpplleettaammeennttee  

ddii  pprroodduuzziioonnee  ccoonn  tteeccnnoollooggiiaa  33DD  ssiiaa  ssuu  ddeennttii  nnaattuurraallii  cchhee  ssuu  iimmppiiaannttii..  
  

HHoo  uunnaa  eessppeerriieennzzaa  ccoonnssoolliiddaattaa  nneellllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  pprrootteessii  aa  ccaarriiccoo  iimmmmeeddiiaattoo  
  

  

  
    

 


