
Renginio vieta: EUROPA ROYALE KAUNAS HOTEL, Miško g. 11, Kaunas

PROGRAMA:
8.00 - 9.00 dalyvių registracija
9.00 - 11.00 RESTAURACIJOS PRIEKINIŲ DANTŲ GRUPĖJE (1 dalis)

Ką odontologijoje reiškia estetika?
Adhezyvinės (additive) ortopedinės odontologijos sąvoka
Adhezyvinės (additive) ortopedinės odontologijos privalumai, lyginant su tradiciniu dantų protezavimu
Estetikos įvertinimas ir gydymo planas
Minkštųjų audinių estetikos įvertinimas
Restauracinės medžiagos: pasirinkimo kriterijai tarp kompozicinių medžiagų ir keramikos
Pavaškavimo (Wax-up) ir natūralaus dydžio maketų (Mock-up) technikos
Minimaliai invazyvūs danties preparavimo principai ir technikos gaminant kompozitines ir keramikines laminates
Nepreparuojamos laminatės (CH adhezyvinės laminatės (additive veneers)): principai ir technikos
Atspaudų nuėmimas: technikos ir medžiagos

11.00 - 11.30 Kavos pertraukėlė
11.30 – 13.30  RESTAURACIJOS PRIEKINIŲ DANTŲ GRUPĖJE (2 dalis)

Cementavimo procedūros: tinkamas medžiagų ir technikos pasirinkimas
Efektyvių užbaigimo ir poliravimo procedūrų klinikiniai etapai
Kompozitinės gomurinės laminatės: kada ir kodėl?
Restauracijų ir dantenų kontūro kokybės palaikymas per laiką
Klinikinių situacijų diskusijos

13.30 - 14.30 Pietų pertrauka

14.30 - 16.00 RESTAURACIJOS ŠONINIŲ DANTŲ GRUPĖJE (1 dalis)
Okliuzijos įvertinimas ir gydymo planas
“Okliuzinio balanso” sąvoka
Restauracinės medžiagos: pasirinkimo kriterijai tarp kompozitinių medžiagų ir keramikos
Minimaliai invazyvūs danties preparavimo principai ir technikos gaminant kompozitinius užklotus
Surišimo procedūros: pasirinkimo kriterijai tarp ėsdinimo-surišimo technikos (total-etch) ir savaiminio ėsdinimo 
   technikos (self-etch)
Atspaudų nuėmimas: technikos ir medžiagos
Kaip pasiekti tokį patį kaip laboratorijoje pagamintų kompozitinių užklotų tikslumą ir estetiką darbą darant odontologo kabinete 

16.00 - 16.20 Kavos pertraukėlė
16.20 - 18.00 RESTAURACIJOS ŠONINIŲ DANTŲ GRUPĖJE (2 dalis)

Odontologiniuose kabinetuose atliekamos procedūros sėkmingoms “in-office” restauracijoms pagaminti 
   pagal “CDA OFFICE MADE TECHNIQUE”
Cementavimo procedūros: tinkamas medžiagų ir technikos pasirinkimas.
Efektyvių užbaigimo ir poliravimo procedūrų klinikiniai etapai.
Restauracijų kokybės palaikymas per laiką

18.00-18.30 Klausimai ir diskusijos

Teorinis seminaras gyd. odontologams

Lektorius: prof. Camillo D'Arcangelo (Italija)

DANTŲ GYDYMAS BE GRĘŽIMO:
NEBEPREPARUOKITE DANTŲ!

2018 gegužės 12 d. (šeštadienis) Kaune

                 Tikslingas būdas pasiekti estetišką ir gerą funkcinį rezultatą
                nepreparuojant danties audinių arba minimaliai invazyviu būdu

                  Naujos “Micerium” Enamel Plus HRi BIO Line produkcijos,
               savo sudėtyje neturinčios Bis-GMA ir Bisfenol-A, pristatymas

http://www.groupeuropa.com/europa_royale_lt/kaunas_viesbutis/


 iki balandžio 30 d.

ODONTOLOGAMS 90,00 € 110,00 €

REZIDENTAMS, STUDENTAMS 30,00 € 45,00 €

Kaina mokant     nuo gegužės 01d. iki 12d.Organizatoriai:

   Į kainą įskaičiuoti kavos pertrauka ir pietūs.

Registracija: 
el.p.  astravita@gmail.com arba tel.: (8 5) 2751000, 8 655 38009, 8 687 57133

Apmokėjimas: 
Dalyviams būtina išankstinė registracija, apmokėjimas atliekamas po registracijos. 
Mokant pavedimu, būtinai nurodykite: „Mokestis už seminarą 2018-05-12 d." ir būtinai 
pilną vardą ir pavardę. 

Rekvizitai pavedimui: 
UAB „Astravita", įm.k. 125902447, a/s AB SEB bankas LT59 7044 0600 0042 1471

Pavedimo originalą prašome turėti registruojantis. 
Bus išduodami UAB Astravita ir Micerium sertifikatai.

Prof. Camillo D'Arcangelo CV

Italijos Chieti universiteto Restauracinės odontologijos profesorius

Restauracinės odontologijos departamento dekanas ir Chieti universiteto aukščiausio 
departamento dekanas

Chieti universiteto specializuotos pediatrinės odontologijos mokyklos dekanas.

Klinikiniai darbai ir tyrimų kokybė kartu su jo didaktiniais sugebėjimais yra sulaukę 
tarptautinio pripažinimo. Prestižiškiausių kongresų kviestinis pranešėjas, mokslinis ir 
didaktinis koordinatorius kelių veiklų, į kurias įtraukti skirtingi tarptautiniai universitetai, 
ir pakviestas profesoriauti į keletą tarptautinių universitetų.

Nuo 2006 metų garbės profesorius Ukrainos medicininės stomatologijos akademijoje ir 
narys garsiausios tarptautinės mokslinės asociacijos restauracinės odontologijos ir 
adhezyvinio protezavimo srityje.

Per visus metus kartu su savo komanda atliko labai aukšto lygio klinikinius atvejus ir 
padarė Chieti universitetą visam pasaulyje vienu iš labiausiai pažengusių 
restauracinės odontologijos, adhezyvinio protezavimo ir  okliuzinių problemų srityje. 
Paraleliai su klinikine veikla Chieti universitete koordinuoja dinaminę tyrimų grupę, kuri 
per visus veiklos metus tapo atskaitos tašku Europoje biomedicininiams tyrimams 
odontologinių medžiagų, naudojamų restauracinėje odontologijoje, adhezyviniame 
protezavime ir ypatingai kreipia dėmesį į medžiagas naudojamas visiškam burnos 
sugydymui pacientams su parafunkcijomis arba smilkinio-apatinio žandikaulio sąnario 
disfunkcijomis.
Jo klinikinės ir mokslinės žinios apie problemas, procedūras ir medžiagas, susijusias 
su parafunkcijas ir disfunkcijas turinčių pacientų burnos sugydymu, suteikė galimybę 
publikuoti vadovėlį, pavadintą “E.F.P. (Esthetical-Functional-Postural) Clinical 
Approach” (ACME edition), kartu su Dr. Lorenzo Vanini.
Taip pat jis yra autorius ir kito labai sėkmingo tomo, publikuoto kartu su Macij Zarow, 
Gaetano Paolone, Gianluca Paniz ir Luis Felippe ir išversto į anglų, lenkų, rusų ir 
portugalų kalbas: “Endoprotesica” Ed.Quintessence.
Publikavo daugiau nei 100 straipsnių prestižiškiausiuose nacionaliniuose ir 
tarptautiniuose žurnaluose.

Chieti universitetas
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