KVIETIMAS

Į TEORINIUS – PRAKTINIUS KURSUS
2022 SAUSIO MĖN. 22 D.
„Netiesioginių stiklo keramikos restauracijų adhezinio klijavimo
pagrindai. Kaip pasiekti ilgalaikį rezultatą?“

Lektorius – Žygintas Jonaitis 27 metų praktikinė patirtis virš 100 mokslinių straipsnių analizė.
Gydytojas trumpai apie save: “Estetinės restauracinės odontologijos srityje dirbu nuo 1993 metų. Nuo 2008
iki 2020 metų vedžiau estetinio protezavimo ir okliuzijos gydytojų tobulinimosi kursus Kaune, kurie buvo
noriai lankomi gydytojų iš visos Lietuvos. Vestų kursų temos: „Dantų estetikos atkūrimas. Mikroprotezavimas
stiklo keramikos laminatėmis“, „Dantų biomechanikos ir funkcijos atkūrimas. Mikroprotezavimas stiklo
keramikos užklotais ir daliniais vainikėliais“, „Okliuzija gydytojo odontologo praktikoje“

KURSO TURINYS
Kurso metu išsiaiškinsime, kurie faktoriai silpnina adheziją, o kurie stiprina;
būsite supažindinti su metodikomis, kurios sustiprina adheziją prie danties
audinių 400%.
Detaliai aptarsime svarbiausias biomimetinės odontologijos sąvokas:
HOB „hierarchy of bondability“- danties audinių adheziškumo laipsniai/
hierarchija;
IDS „immediat dentin sealing“- betarpiškas dentino sandarinimas;
PSZ „ periferial sealing zone“- išorinė sandarumo zona.
Tik gerai supratus šias savokas galime pasiekti ilgalaikių klinikinių rezultatų.
Aptarsime kaip tarp tokios gausos siūlomų adhezinio klijavimo sistem
pasirinkti patikimas ir kaip pagal klinikines situacijas pasirinkti biologiškai
tinkamiausias restauravimo medžiagas. Taip pat aptarsime kaip turi būti
paruoštas stiklo keramikos paviršius ir kaip galime pagerinti cirkonio oksido
keramikos adheziškumą.

Praktinio užsiėmimo metu bus aptarti ir
pademonstruoti pagrindiniai minimaliai
invazyvaus dantų preparavimo principai bei
reikalingos priemonės. Turėsite galimybę
išbandyti preparavimą su mikroskopu.

Kurso data:
2022 sausio mėn. 22 d.
Vieta:
K. Donelaičio 62, Kaunas. BLC Verslo centras.
A korpusas. Stivensono salė.
Programa:
09.30 – 10.00 Registracija
10.00 – 11.30 Teorija I dalis
11.30 – 12.00 Kavos pertraukėlė I
12.00 – 13.30 Teorija II dalis
13.30 – 14.45 Pietūs
14.45 – 16.15 Praktikinis darbas I dalis
16.15 – 16.45 Kavos pertraukėlė II
16.45 – 18.00 Praktikos pabaiga. Diskusija. Klausimai/atsakymai.
Kurso kaina:
Su praktikine darbo vieta – 400 Eur, Stebėtojas – 160 Eur.
Bus išduodami 8 valandų sertifikatai.

Daugiau informacijos:
Matvejus - +370 687 55 111
matvej.suldiakov@kuraray.com

Telefonas registracijai:
Ieva +370 686 21 181
Arba ieva.kardzyte@plandent.lt
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