
 
 

NUO SLUOKSNIUOJAMOS IKI PILNO KONTŪRO 

CIRKONIO KERAMIKOS: ESTETINIAI REZULTATAI 

SKAITMENINĖJE EROJE  

 

 
Lektorius : AKI YOSHIDA (Gnathos Dental Studio, Bostonas, JAV) 

Data: 2018 m. balandžio 13-14 d. 

Vieta: “Crowne Plaza” konferencijų centras ( M.K. Čiurlionio g. 84, Vilnius) 

Kalba: Anglų kalba 

Būtina registracija : el.paštu: mokymai@prodentum.lt;  

www.prodentum.lt/mokymai arba telefonu +370 657 62986 
 

Aki Yoshida yra keramikos meistras, turintis daugybės metų visų dantų protezų gamybos sričių patirtį. A. 

Yoshida organizavo daug praktinių kursų, paskaitų JAV, Pietų Amerikoje, Europoje ir Azijoje. Jis keturis kartus 

išrinktas geriausio darbo autoriumi žurnalo „Quintessence of Dental Technology” japoniškoje redakcijoje, 

straipsnių QDT JAV redakcijoje autorius, keleto tarptautinių publikacijų autorius. Šiuo metu dirba techniku 

instruktoriumi Tufts universitete (Bostonas), moko podiplominėse odontologų ir dantų technikų studijose, taip 

pat dirba lektoriumi Harvardo universitete (Bostonas). A. Yoshida yra SCAD (angl. Society for Color and 

Appearance in Dentistry) tarybos narys, Kuraray Noritake konsultantas. A. Yoshida dirba įnovatyvioje, į aukštą 

kokybę ir estetiką orientuotoje Gnathos Dental Studio laboratorijoje. 

A. Yoshida aistra darbui ir talentas yra plačiai pripažinti, todėl šis kursas yra puiki galimybė patobulėti 

gerinant gydytojų odontologų komunikaciją su dantų technikais siekiant estetinių rezultatų. Kursą sudarys 

teorinis seminaras odontologams ir dantų technikams (pirma diena) ir praktikinis kursas (antra diena) dantų 

technikams.  

Rekomenduojama dalyvauti dantų technikams ir odontologams, kurie dirba komandoje kartu. 
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TEORINIS SEMINARAS. Balandžio 13 d. (penktadienis). 

Estetinių rezultatų komunikacija tarp odontologo, dantų techniko ir paciento. 

Estetiniai rezultatai restauracinėje odontologijoje darosi vis svarbesni. Protezavimas yra bendras odontologo 

ir dantų techniko darbas, kurį vertina pacientas. Taigi, komunikacija tarp odontologo ir dantų techniko yra 

pagrindinis sėkmės įrankis. Siekiant netiesioginių restauracijų estetinės sėkmės, svarbu, kad esminius klinikinio 

atvejo parametrus suprastų odontologas, dantų technikas ir pacientas. Paskaitose bus aptariami ir nagrinėjami 

įvairūs estetiniu požiūriu svarbūs aspektai: atspalvio parametrų perdavimas technikui, naujausių permatomų 

cirkonio medžiagų parinkimas, paviršiaus tekstūra ir danties forma, sluoksniuotų ir monolitinių restauracijų 

situacijos, skaitmeninis implantų dizainas ir restauracijų gamyba. Paskaitų metu bus pateikta praktikoje lengvai 

naudojama sistema, skirta skaitmeninėms technologijos ir rankų darbui suderinti, kad būtų pasiektas geriausias 

įmanomas rezultatas. 

 

PRAKTINIS KURSAS. Balandžio 14 d. (šeštadienis) vyks laboratorijoje. 

Naujasis skaidrus cirkonis. Kaip pasiekti kartu estetiką ir maksimalų stiprumą 

Priekinių dantų spalvos atkūrimui reikalingos sudėtingos laboratorinės technikos, talentas bei meniniai 

gebėjimai. Norint idealiai imituoti dantų spalvą keraminėmis masėmis, reikia tiksliai nustatyti spalvą, ją 

tinkamai interpretuoti ir panaudoti. Šiais laikais įmanoma spektrofotometrais objektyviai nustatyti spalvą, tačiau 

šiuos duomenis realizuoti laboratorijoje vis dar sunku. Taigi, šiame skaitmeninių technologijų amžiuje, 

objektyvių spalvos duomenų bei meninių įgūdžių derinimas yra kritinės svarbos. 

Šiuose praktiniuose kursuose išmoksite naudoti naująjį daugiasluoksnį permatomą Kuraray/Noritake cirkonį 

aukščiausiai estetikai ir didžiausiam atsparumui vienu metu pasiekti, sužinosite, kaip pasirinkti skirtingą 

permatomumą kiekvienoje klinikinėje situacijoje. 

Kursų dalyviai nuosekliai išmoks sluoksniavimo techniką, kaip valdyti opakiškumą ir skaidrumą, išmoks 

vidinio dažymo techniką natūralių dantų charakteristikoms imituoti bei kaip sukurti natūralią paviršiaus 

tekstūrą, harmoningai atrodančią greta natūralių dantų. 

 

PASTABA: dalyviai turi atsinešti savo teptukus keramikos modeliavimui, instrumentus ir grąžtelius. 

Modeliai, cirkonio karkasai, keraminės masės (Noritake, Kuraray), krosnelės bei mirkovarikliai bus parūpinti 

renginio organizatorių. 

  

 

 

11 danties pilno kontūro vainikėlis ant implanto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

43 danties pilno kontūro vainikėlis ant implanto 

 

RENGINIO VIETA: Crowne Plaza viešbutis, M.K. Čiurlionio g. 84, Vilnius 

 

KURSŲ KAINA (EUR):  

 Iki 2018 03 25 Po 2018 03 26 

 Gydytojai Technikai Studentai Gydytojai Technikai Studentai 

Pirma diena 400 400 150 550 550 200 

Abi dienos 600 750 250 750 900 350 

 

Vietų skaičius antrai renginio dienai ribotas (iki 15 dalyvių)!!! 

 

REGISTRACIJA: vykdoma iki 2018-04-09 d. Registruojamasi darant pavedimą: 

UAB „ProDentum“, į/k 301097592, sąskaita LT 027044060006129104, AB SEB bankas 

!  Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: Dalyvio (-ių) (o ne mokėtojo, jeigu skiriasi) vardą ir pavardę, 

LROR nario numerį (-ius), telefono numerį, e-pašto adresą, 2018-04-13/14 kursai. Pvz.: Mokėjimo 

paskirtis: Vardenis Pavardenis, O-0001, 8-xxx-xxxxx, vardenis@gmail.com, 2018-04-13/14 kursai. 

 

SERTIFIKATAI.  Pirma diena: gydytojams - 8 val., dantų technikams – 8 val. Antra diena: gydytojams - 6 

val., dantų technikams – 8 val. 

 

Papildoma informacija: +370 657 62986; mokymai@prodentum.lt, http://www.prodentum.lt/mokymai 
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