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ЧОМУ ЦЕ ЦІКАВО
АКТУАЛЬНІСТЬ
 Основним завданням естетичної стоматології є cтворення реставрацій зубів, що
характеризуються функціональною ефективністю, біосумісністю і естетичною досконалістю, з
урахуванням всіх індивідуальних фізіологічних особливостей пацієнта.
 Використання сучасних матеріалів і технологій в області відновлювальної терапії зубів істотно
розширило спектр можливостей при створенні художніх реставрацій, що призвело до
інноваційних змін в області естетичного моделювання в порожнині рота.
 В даний час все більше лікарів розуміють, що провести тільки художню реставрацію зуба, навіть
найсучаснішими композитними матеріалами, недостатньо. Для стійкого і гарантованого
клінічного успіху потрібен комплексний підхід.

!

Лікарям-стоматологам необхідна об'єктивна інформація не
тільки про морфологію зубів, але і про функціональний стан
зубо-щелепного апарату.
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ЩО БУДЕ ВИВЧАТИСЯ
ЗАВДАННЯ
Планування реставрацій в естетично значущій зоні.
Підбір відтінків композитного матеріалу необхідних для реставрації.
Особливості препарування фронтальних зубів при проведенні прямої реставрації.
Адгезивний протокол.
Техніка роботи з композитним матеріалом при реставрації фронтальних зубів.
Естетика білого і рожевого.
Етапи фінішної обробки реставрації.
Принципи побудови контактних поверхонь, інструменти та матеріали для
створення їх правильного профілю.
Макро- і мікро- естетика бічних зубів: контури, морфологічні елементи і рельєф.
Інструменти для моделювання.
Швидкі техніки реставрації.
Секрети фінішної обробки для отримання ефекту натуральної поверхні
жувальної групи зубів, інтеграція в оклюзії.
Оцінка результатів естетичної реставрації.
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ЧОМУ МОЖНА НАВЧИТИСЯ
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Можливість відпрацювання наступних практичних навичок:
 аналіз функціональних і анатомічних особливостей фронтальних і бічних зубів;
 проведення ізоляції при різного ступеня зруйнованості зубів;
 вибір інструментів та матеріалів, швидкій підбір необхідних відтінків при
реставрації;
 препарування, адгезивна підготовка та моделювання;
 адаптування реставрацій до прикусу;
 догляд за композитними реставраціями;
 відновлення фронтальних і бічних зубів (на фантомі).
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ЯК МОЖНА КОРИСТУВАТИСЯ
НАБУТИМИ ЗНАННЯМИ та ВМІННЯМИ
ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ

Цінність набутих знань під час даного курсу дає розуміння:
 основ роботи з пацієнтами, яким потрібно зробити естетичні реставрації;
 використання даних навичок на практиці.
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ЧЕКАЄМО НА ВАС!
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