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LEKTORIUS
Walter Dias

BALTIJOS MIKROSKOPINĖS ODONTOLOGIJOS DRAUGIJA 
KVIEČIA Į PROFESINIO TOBULINIMO RENGINĮ
„DANTŲ TIESIOGINIO RESTAURAVIMO KOMPOZITU SUBTILYBĖS“

LEKTORIUS

Walter Dias yra restauracinės odontologijos specialistas, kurio pagrindinė specializacija yra tiesioginės es-
tetinės restauracijos. Šiaurės Karolinos universitete jis įgijo magistro laipsnį. Lektorius išspausdino daugiau 
nei 40 publikacijų ir mokslinių tyrimų rezultatų, skaito paskaitas daugiau kaip 50 šalių apie kompozitines 
restauracijas, atspaudų ėmimo technikas, dantų anatomiją, taip pat yra prisidėjęs prie kelių kompozitų ir 
dervinių surišimo sistemų kūrimo. Walter Dias yra patyręs lektorius ir dėstytojas, gerai suprantantis paskaitos 
dalyvių poreikius ir lūkesčius, jo dėstymo stilius yra išsamus ir aiškus. Seminaro metu lektorius suteiks daug 
praktinės informacijos, pasidalins savo ilgamete ir įvairiapuse klinikine patirtimi.

1 DIENA, 2017-11-09 - PRIEKINIŲ DANTŲ TIESIOGINIO RESTAURAVIMO KOMPOZITU SUBTILYBĖS. 
(PASKAITOS IR PRAKTINIO DARBO ANT FANTOMO TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA)

Šių paskaitų tikslas suteikti išsamią apžvalgą apie šiuolaikines menines tiesiogines priekinių dantų restaura-
cijas. Seminaras siekia išsiaiškinti nesutarimus, kurie dar egzistuoja dėl medžiagų, indikacijų, preparavimo 
būdų ir dizaino bei tų pačių medžiagų pasirinkimo. Taip pat seminaro metu bus apžvelgiamos populiariau-
sios bei sėkmingiausios preparavimo ir restauracinių medžiagų aplikacijų metodikos bei technikos, kurios 
padės gydytojui pasiekti ilgalaikius, nereikalaujančius itin daug pastangų, tačiau pritrenkiančius estetinius  
rezultatus.

Šis seminaras skirtas odontologams, kurie nori kurti nuspėjamas, itin estetiškas ir funkciškai taisyklingas 
priekinių dantų kompozitines restauracijas, naudojant moderniausias medžiagas, kurios suteikia galimybę 
pasiekti laiką taupančius, streso nesukeliančius rezultatus.

2 DIENA, 2017-11-10 - KRŪMINIŲ DANTŲ TIESIOGINĖS KOMPOZITO RESTAURACIJOS: 
NUO ENDODONTINĖS ERTMĖS IKI GALUTINIO POLIRAVIMO.  
(PASKAITOS IR PRAKTINIO DARBO ANT FANTOMO TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA)

Lektorius seminaro metu pristatys supaprastintą, tačiau išsamią ir ypatingai estetišką techniką optimaliam kompozito valdymui, kuri nereikalauja di-
delių pastangų kompozitą adaptuojant ir kontūruojant. Naudingi patarimai ir gudrybės taip pat ir taisyklinga bei natūrali anatomija bus pasiekta 
remiantis morfologija ir funkcija. Visi šie žingsniai bus užbaigti minimaliu kontūravimu, poliravimu ir okliuziniu koregavimu išgaunant nepriekaištingas 
restauracijas. Paskaitų metu lektorius taip pat pateiks išsamią informaciją, kaip taisyklingai atstatyti ertmę po endodontinio gydymo, kokias medžiagas 
ir metodus pasirinkti konkrečiu klinikiniu atveju ir kodėl. Šios žinios lengvai pritaikomos bet kokios grupės dantų tiesioginiam atstatymui. Šio seminaro 
tikslas pristatyti naujas technikas ir metodus, kurių dėka nesudėtingai gaunamos puikios, ilgai tarnaujančios krūminių dantų restauracijos. 

TEORINĖS DALIES DĖKA SUŽINOSITE:
• Indikacijos ir technikos potencialas. Ką galima padaryti su kompozitu?

• Medžiagų pasirinkimas. Kaip išsirinkti tinkamiausią kompozitą?

• Aplikacijų technikos. Optimalus kompozitų valdymas, manipuliavimas.

• Dantų morfologija pritaikyta priekinių dantų segmentui.

• Šviesa, skaidrumas ir atspalvis.

• Forma ir tekstūra atspalvio pritaikymo optimizavimui.

• Nedidelio greičio technika su deimantiniais grąžtais.

• Apsaugos priemonės. Taisymas ir “glazūravimas” kaip apsaugos priemonė.

• Kontūravimas ir poliravimas. Poliravimas paprasta ir lengva metodika.

• Dažų ir atspalvių panaudojimas.

• Greitas ir lengvas poliravimas.

• Žingsnis po žingsnio prezentacija įskaitant patarimus ir gudrybes. (praktinio darbo ant fantomo tiesioginė transliacija)

RENGINIO KALBA:
Paskaitos - anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių.

RENGINIO DATA IR VIETA:
2017 11 09 - 10

Crowne Plaza viešbutis, M.K.Čiurlionio g. 84, Vilnius

Išduodami LR Odontologų Rūmuose patvirtinti sertifikatai.

REGISTRACIJOS MOKESTIS IR TERMINAI:
1 seminaro diena:

Gydytojas:

145 € (iki 09 30)

165 € (10 01 - 31)

185 € (registracija vietoje)

Rezidentas: 105 €

Studentas: 75 € (vietų skaičius ribotas)

2 seminaro dienos:

Gydytojas:

250 € (iki 09 30) 

270 € (10 01 - 31).

290 € (registracija vietoje)

Rezidentas: 190 €

Studentas: 140 € (vietų skaičius ribotas)

Registracija ir informacija tel. (8 699) 28100 arba info@bmod.lt

Renginio partneris:


