DSD DAY LITHUANIA. TEORINIS IR
PRAKTINIS SKAITMENINIO ŠYPSENOS
PLANAVIMO KURSAS

CHRISTIAN COACHMAN
Well Clinic, Brazilija

2016 m. spalio 2 d., VILNIUS
Vilnius Grand Resort (Le Méridien
Villon) konferencijų centras
Christian Coachman – vienas žinomiausių odontologijos specialistų pasaulyje, dantų
technikas ir odontologas. 2004 m. buvo pakviestas dr. R. Goldstein, D. Garber bei H. M. Salama
(Team Atlanta) dirbti pagrindiniu keramistu jų laboratorijoje. Dirba su daugeliu pasaulinių
lyderių estetinės ir restauracinės odontologijos srityje - Van Dooren, Gurel, Freadeani, Bichacho,
Ricci, Calamita ir kt. Rožinių hibridinių restauracijų ant implantų ir skaitmeninio šypsenos
planavimo Digital Smile Design (DSD) koncepcijų kūrėjas.
Digital Smile Design (DSD) – tai visapusės paskirties odontologinio gydymo planavimo
įrankis, naudojamas estetinėje odontologijoje diagnostinei vizijai sukurti ir komunikacijai su
pacientu, dantų techniku ir komandos odontologais palengvinti. Visa koncepcija paremta veido ir
dantų proporcijų analizavimu naudojant aukštos kokybės vaizdo įrašus ir nuotraukas, kad būtų
galima išsiaiškinti santykį tarp dantų, dantenų, lūpų, šypsenos bei veido judesių ir emocijų.
Šių dienų pacientams nebeužtenka, kad jie neturėtų funkcinių ir biologinių dantų problemų.
Jie nori patrauklių šypsenų, kurios atitinka jų asmenines fizines charakteristikas ir emocinius
aspektus. Tam pasiekti odontologai turi išplėsti savo galimybių ribas ir tapti šypsenų
planuotojais – tam ir yra skirta DSD. Šios koncepcijos tikslai yra trys:
 pagerinti estetinį planavimą ir šypsenos dizainą pagerinant paciento estetinių problemų
vizualizavimą ir pasiūlant galimus sprendimus;
 pagerinti komunikaciją tarp skirtingų odontologijos specialistų –idealiam gydymui
atlikti reikia multidisciplininio požiūrio ir veiksmingo komunikacijos protokolo
gydymo planui sukurti;
 pagerinti komunikaciją su pacientu – įtraukiant juos į gydymo planavimo ir sprendimų
priėmimo procesą. Esminis klausimas – ką pacientas nori išreikšti savo šypsena?
DSD DAY LITHUANIA - TAI EKSKLIUZYVINĖ GALIMYBĖ IŠMOKTI
SKAITMENINIO ŠYPSENOS PLANAVIMO IŠ KONCEPCIJOS KŪRĖJO.
KURSO METU NUMATOMA PRAKTINĖ DSD DEMONSTRACIJA SU PACIENTU!

PROGRAMA (sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą)
2016 m. spalio 2 d. (sekmadienis)
8.30-9.00 Registracija.
9.00-13.00 I dalis (11.00-11.30 Kavos pertrauka)
 DSD koncepcijos tikslai
 Moderniojo tarpdisciplininio gydymo iššūkiai
 Vaizdinė komunikacija
 Tarpdisciplininės programinės įrangos platforma
 Šypsenos dizainas
 Emocinė odontologija ir gydymo plano pristatymas
 Įvadas į skaitmeninę odontologiją
 Technologijų pranašumai. Analoginis ir skaitmeninis metodai
 Virtualiosios laboratorijos koncepcija
 8 pagal veidą kuriamos šypsenos etapai
 2D/3D integravimas
 Dantų ir veido estetiniai parametrai
 Dizaino ir funkcijos integravimas
 Tarpdisciplininis skaitmeninis gydymo planavimas
13.00-14.00 Pietūs
14.00-18.30 II dalis (16.00-16.30 Kavos pertrauka)
 Skaitmeninė darbo eiga
 Komandinės komunikacijos protokolas
 Gydymo atvejų klasifikacija
 DSD ir CAD/CAM, skaitmeninės ortodontijos/ortognatijos ir chirurgijos integravimas
 DSD klinikos kūrimas
 Demonstracija su pacientu: DSD fotografijų / vaizdo įrašų protokolas naudojant
išmanųjį telefoną, 2D dizainas, 2D/3D integravimas, 3D dizainas, skaitmeninis
pavaškavimas, tarpdisciplininis skaitmeninis gydymo planavimas, mock-up modelio
kūrimas ir šablonas, emocinės bandomosios restauracijos (mock-up) strategija,
paciento motyvavimas.
18.30-19.00 Diskusija

RENGINIO VIETA: Vilnius Grand Resort (Le Méridien Villon), Ežeraičių g. 2, Ežeraičių
km., Vilniaus raj.
KURSŲ KAINA (EUR):
Iki 2016 09 11 d. gydytojams - 600, rezidentams, dantų technikams – 400.
Nuo 2016 09 12 d. gydytojams – 750, rezidentams, dantų technikams – 550.
Studentams – 250. Vietų skaičius ribotas (iki 50 dalyvių)!!!
KURSO METU NUMATOMA PRAKTINĖ DSD DEMONSTRACIJA SU PACIENTU!
REGISTRACIJA: vykdoma iki 2016 09 30 d. Registruojamasi darant pavedimą:
UAB „ProDentum“, į/k 301097592, sąsk. LT 027044060006129104, „SEB Vilniaus bankas“.
! Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti: Dalyvio (-ių) (o ne mokėtojo, jeigu skiriasi)
vardą ir pavardę, LROR nario numerį (-ius), telefono numerį, el. pašto adresą, 2016 10 02
kursas. Pvz.: Mokėjimo paskirtis: Vardenis Pavardenis, O-0001, 8-xxx-xxxxx,
vardenis@gmail.com, 2016 10 02 kursas.
SERTIFIKATAI: Gydytojams bus išduodami 8 val., o dantų technikams - 6 val. sertifikatai.
Papildoma informacija: +370 657 62986; kursai@prodentum.lt,
http://www.prodentum.lt/gydytojams

