
  

 

                 

 

 

DANTŲ IMPLANTŲ PANAUDOJIMAS PROTEZUOJANT ESTETINĖJE 

ZONOJE IR BEDANČIUS ŽANDIKAULIUS 

 

 
 

Lektorius: gydytojas odontologas - ortopedas Raimondas Savickas  
Data: 2019 m. lapkričio 15  d. 
Laikas: 9:00 – 17:00 val. 
Vieta: Vilnius 
Kaina: 395 Eur. 
Kalba: lietuvių 
Būtina registracija: el.paštu: mokymai@medgrupe.lt, arba telefonu 8 635 52464. 

 

Seminaras skirtas gydytojams odontologams, odontologams specialistams ir dantų technologams, 

išklausiusiems kursą ,, Dantų protezavimo implantais pagrindai” ar jau turintiems patirties dantų 

implantologijoje: chirurgijoje,  protezavime ar dantų protezų gamybos technologijoje. 

Bedančių žandikaulių protezavimas implantais: 

1. Kokį kiekį ir kaip protingai išdėstyti implantus bedančiuose žandikauliuose, atsižvelgiant į būsimas 

protezines konstrukcijas? 

2. Kada rinktis išimamą,o kada neišimamą protezą ant implantų? 

3. Išimamų protezų konstrukcijų analizė su klinikiniais pavyzdžiais. 

4. Plokštelių, tvirtinamų rutuliniais, lokatoriniais užraktais, sijinių konstrukcijų gamybos etapai. 

5. Neišimamų protezų konstrukcijų analizė su klinikiniais pavyzdžiais.  

6. Implantų išdėstymo ir neišimamų protezų konstravimo skirtumai bedančiame apatiniame ir 

bedančiame viršutiniame žandikauliuose; 

7. Kokias medžiagas rinktis bedančius žandikaulius protezuojant neišimamais protezais: metalo 

keramiką, bemetalę keramiką, kompozicines medžiagas ar akrilatus? 

8. Hibridinių (metalo akrilikos) ir keramikos tiltinių protezų gamybos etapai. 

9. Kaip skirtingos protezavimo konstrukcijos ir pasirinktos detalės įtakoja būsimas protezų pataisas? 

Protezų ant implantų saugikliai. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mokymai@medgrupe.lt


  

 

 

 

 

10. Laikinas protezavimas: kaip panaudoti senus ir kokius pasirinkti naujus laikinus protezus. 

11. Protezo konstrukcijos planavimas, dantų lankų atkūrimo orientyrai. 

12. Supaprastinta chirurginių gidų gamyba. 

 

 

 

 

 

 

 

Implantų panaudojimas estetinėje zonoje:  

13. Kada ir kaip lengviau pasiekti gerą estetinį rezultatą: naudojant implantus ar tiltinius protezus? 

14. Skirtingo implantų dizaino įtaka ilgalaikei estetikai. 

15. Geram estetiniam rezultatui būtino kaulo ir dantenų kiekio sukūrimas. 

16. Implantų kiekio ir jų išdėstymo įtaka estetikai. 

17. Esminis faktorius – teisingas implantų 3D pozicionavimas. 

18. Dantenų spenelių aukščio planavimas. 

19.  Ką būtina atlikti, kad audiniai ,,nesukristų’’ po fasete? 

20. Dantenų formavimas: laikinų ir pastovių vainikėlių formos įtaka dantenų estetikai. 

21. Estetiniai implantų atvėrimo (antros stadijos) niuansai: išnirimo profilio sukūrimas, spenelių 

regeneracinė procedūra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kviečiame registruotis!! 

 


