Лектор: Володимир Мадюдя, Україна
Майстер зубний технік . Більш ніж
20-ти річний досвід виготовлення
різних
видів
ортопедичних
конструкцій.
В
даний
час
спеціалізується на виготовленні
високоестечних безметалевих і
металокерамічних конструкцій, а
також
повному
знімному
протезуванні за концепцією BLP
(біологічно Протезування по д-р.
Енд). Співавтор низки науковопрактичних
статей,
активний
учасник навчально-освітніх заходів
в якості лектора-консультанта.
Регулярно проводить майстркласи для лікарів-стоматологів та
зубних техніків в країнах СНД,
Прибалтики та Німеччини. З 2007 р. сертифікований
тренер-консультант компанії VITA.

Практичний курс
Високоестетичні вініри на
вогнетривких моделях
Професійний рівень

Ключові моменти
• Колір
• Модель для роботи з вогнетривкими штампиками
• Техніки нашарування, внутрішнє розфарбовування
• Фактори, що впливають на природній вид
реставрації: контроль шарів при побудові форми,
параметри випалу і т.д.
• Контроль кольору
• Остаточна обробка поверхні, глазурування,
полірування
Програма курсу
Частина 1
Клінічні показання до виготовлення вінірів
• Планування, воскове моделювання (wax-up)
• Огляд і методики виготовлення розбірних моделей
для роботи з вогнетривкими штампиками
• Підготовка вогнетривких штампиків
• Умови визначення кольору і точного відтворення в
кераміці. Використання допоміжних засобів
(Easyshade, фото та ін.)
• Умови правильного випалу
Обід
Демонстрація пошаровим техніки нанесення
• Нанесення кераміки учасниками. 1-й випал
• Внутрішнє розфарбовування
• Корекція форми, контроль інтенсивності і світлоти.
2-й випал
• Індивідуалізація і створення колірних ефектів за
допомогою барвників VITA AKZENT Plus
• Випал глазурі
• Аналіз готової роботи
• Обговорення, питання і відповіді
Вартість: 5500 грн.
Кожен учасник має мати з собою:
Мікромотор
Інструменти для кераміки
Діамантові фрези
Бажання вдосконалюватись
Реєстрація на курс:

Ціль
Учасники курсу освоять техніку виготовлення
високоестетичних тонких вінірів.
Курс дає можливість учасникам ознайомитися і
розширити свої знання про матеріали, що
використовуються при виготовленні вінірів,
а також отримати компетентні відповіді на питання,
що виникають як у процесі роботи на курсі, так і в
повсякденній практиці.

Графік курсів:
7 травня
8 травня
13 травня
14 травня
2 вересня
3 вересня
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