
КЕРАМІКА В ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ – 27-28 БЕРЕЗНЯ
ТРИВАЛІСТЬ – 09:00 – 18:00 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ – м.Київ, вул. Ярославів Вал 22, «Radisson Blu»
ВАРТІСТЬ КУРСУ – 2350 грн.

27 БЕРЕЗНЯ

9:00-9:10       Вступне слово 

9:10-10:30        Лекція#1. Ярослав Стельмах  «Взаємодія лабораторії та клініки в     
                            цифровому протоколі»

10:30-11:00     Каво-перерва

11:00-13:00      Практика#1. Ярослав Стельмах «Взаємодія лабораторії  та клініки в  
                            цифровому протоколі»

13:00-14:00     Обід

14:00-15:30      Лекція#2.  Володимир Мадюдя  «Можливості новітніх  CAD/CAM               
                            матеріалів: вибір правильного матеріалу для найкращого результату»

15:30-16:00     Каво-перерва

16:00-18:00     Практика#2. Володимир Мадюдя  «Індивідуалізація  повноанатомічних  
                            реставрацій методом внутрішньго і зовнішнього фарбування, створення    
                            текстури, фінішне полірування»

28 БЕРЕЗНЯ

9:00 -10:30      Лекція#3.  Хуберт Карбов'як  «Коли технологія зустрічається 
                           з мистецтвом»  Форма, відтінок тощо … 

10:30 -11:00   Каво-перерва    
  
11:00 -13:00   Практика#3.  Хуберт Карбов'як  «Коли технологія зустрічається з   
                           мистецтвом»  Форма, відтінок тощо …

13:00-14:00    Обід

14:00 -15:30    Лекція#4.  Радек Марціняк  «Біла-Рожева естетика»: багатогранні   
                           аспекти

15:30-16:00     Каво-перерва

16:00-18:00    Практика#4.  Радек Марціняк «Біла-Рожева естетика»: багатогранні               
                           аспекти

 



ЛЕКТОРИ

ЯРОСЛАВ СТЕЛЬМАХ  (УКРАЇНА)

   Ви дізнаєтесь:
- Підходи, спеціалізація та обладнання, що 
   використовується;
- Connect Case Center - основа взаємодії лабораторії 
  та клініки з використанням інтраорального 
   сканера;
- Основні параметри для планування естетичної 
   реабілітації;
- Повноанатомічна індивідуалізація, переваги даної  
   техніки в  цифровому протоколі;
- Клінічні випадки.

ВОЛОДИМИР МАДЮДЯ   (УКРАЇНА)

   Ви дізнаєтесь:
- Характеристики та естетичні можливості сучасних  
   CAD/САМ матеріалів;
- Переваги для зубного техніка, стоматолога та 
  пацієнта;
- Правильне визначення кольору природнього зуба 
   та точне відтворення в реставрації;
- Фактори, що впливають на зовнішній вигляд 
   реставрації: облицювання, розфарбовування/
   глазурування, полірування.

ХУБЕРТ КАРБОВ’ЯК  (ПОЛЬЩА)

   Ви дізнаєтесь:
- Важливість параметрів "форма-колір-поверхня" 
   та їх вплив на результат;
- Практичні лайф-хаки  для отримання максималь   
   ного ефекту від роботи (на основі реальних 
   кейсів);
- Демонстрація нанесення на готові конструкції.

РАДЕК МАРЦІНЯК  (ПОЛЬЩА) 

   Ви дізнаєтесь:
- Світло та прозорість, короткий аналіз природних  
   умов в ротовій порожнині - презентації, на основі 
   інтраоральних фотографій різних випадків;
- Система для індивідуалізації ясен VITA Gingiva (VM  
   13, VMK Master) та власні модифікації на основі 5   
   основних кольорів (G1-G5);
- Обговорення схеми створення індивідуального 
   барвника для реконструкції ясен;
- Техніка шарування, основа для отримання 
   природнього вигляду запланованої роботи.

ВОЛОДИМИР МАДЮДЯ 

Майстер, зубний технік. Більш ніж 20-ти річний 
досвід виготовлення різних видів ортопедичних 
конструкцій. В даний час спеціалізується на виготов-
ленні високоестечних безметаллових і металоке-
рамічних конструкцій, а також повному знімному 
протезуванні за концепцією BLP (біологічно Протезу-
вання по д-р. Енд). 

Протягом заходу лектор приділить увагу розгляду 
наступних питань:
- Характеристики та естетичні можливості сучасних  
   CAD/САМ матеріалів;
- Переваги для зубного техніка, стоматолога та 
  паціента;
- Правильне визначення кольору природнього зуба 
   та точне відтворення в реставрації;
- Фактори, що впливають на зовнішній вигляд 
   реставрації: облицювання, розфарбовування/
   глазурування, полірування.


