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ATKARTOTI GAMTOS SUKURTĄ MORFOLOGIJĄ: TIESIOGINIŲ 
PRIEKINIŲ RESTAURACIJŲ MASTER KURSAS
LEKTORIUS

Jason Smithson pagrindinė specializacija yra tiesioginės estetinės restauracijos kompozitais ir 
taip pat visos minimaliai invazinės keramikos restauracijos. Jis mielai dalinasi savo patirtimi skai-
tydamas paskaitas bei vedant praktinius kursus Jungtinėje Karalystėje, Europoje, Kanadoje ir 
JAV. Jis taip pat yra “Bio-emulation” mokslų grupės dalyvis – tai tarptautinė ekspertų grupė, 
nagrinėjanti adhezyvus. Karališkasis chirurgijos koledžas jam suteikė diplomato statusą restaura-
cinėje odontologijoje.

SEMINARAS SU PRAKTINIO DARBO VIDEO TRANSLIACIJA
Priekinių dantų restauracijos tiesioginiais kompozitais pasiekė tokias aukštumas, kad nebeuž-
tenka vien „baltų plombų“. Modernios kompozitų dervos, dažų sistemos ir galutinio užbaigimo 
protokolai gali būti nieko verti nesuvokiant dantų morfologijos, kurios supratimas leidžia paty-
rusiems odontologijos profesionalams kurti restauracijas, nesiskiriančias nuo sukurtų gamtos: 
įskilimai, įtrūkimai, nusidėvėjimo fasetės ir kompleksiška paviršių anatomija gali būti tiksliai atkar-
tota, taip pat neužmirštant ir opalesensiškumo, ir gyvybę suteikiančių matiškumų.

TEORINĖS DALIES DĖKA SUŽINOSITE:
•  Kodėl dervinių kompozitų pasirinkimas reiškai daug daugiau nei vien tik spalvos nustatymas?

Kaip su tuo yra susijęs skaidrumas; kodėl, kada, kur?
• Opalesensiškumas ir kaip jį atkurti tiesioginiais derviniais kompozitais
• Įtrūkimo linijų ir nusidėvėjimo fasečių atkartojimas
• Natūralios anatomijos gomurinių paviršių modeliavimas atkreipiant dėmesį į formą ir funkciją
• Poliravimo protokolas, padėsiantis atkurti natūraliai atrodantį emalį
• Ir dar daug daug visko...

PROGRAMA:
09:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 12:00 Paskaita. I dalis
12:00 - 13:00 Pertrauka
13:00 - 15:00 Paskaita. II dalis
15:00 - 15:30 Pertrauka
15:30 - 17:30 Paskaita. III dalis
17:30 - 18:00 Diskusija.

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

RENGINIŲ DATA IR VIETA:
2017 m. 11 16 d. Vilnius
2017 m. 11 17 d. Kaunas
2017 m. 11 18 d. Klaipėda
Išduodami LR Odontologų Rūmuose patvirtinti sertifikatai.

REGISTRACIJOS MOKESTIS:
Paskaitos: gydytojas - 188 €, rezidentas – 128 €, studentas – 78 €.


