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Дигиталните технологии направиха революция в денталната медицина и начина, по който
тя се практикува. Въпреки че несъмнено могат да подобрят точността, ефективността
и продуктивността ни, ако не сме достатъчно внимателни, лесно можем да си навлечем
неприятности.
В тази презентация д-р Бъкъл ще обсъди технологиите, с които разполагаме, за извършване
на прегледи, събиране на данни и диагностика. Британският специалист ще ни покаже как
да използваме тази информация, комбинирайки дигиталните с изпитаните във времето
конвенционални методи, за да разработим лечебен план, който да доведе до красив естетичен
резултат, базиран на солидни оклузални принципи. Освен това д-р Бъкъл ще дискутира начини за
използване на дигитални решения, за да изпълним предложеното лечение.
Цели на презентацията:
Разбиране на концепцията за цялостна дентална медицина.
Разбиране как да използваме дигиталните технологии при преглед и диагностика.
Четири оклузални цели за предсказуем успех.
Подход към планирането на предсказуемо лечение стъпка по стъпка.
Познаване на технологиите за възстановителни и ортодонтски процедури.

Бъкъл е първият международен член на преподавателския
колектив в академията за напреднало дентално обучение
Dawson Academy. В качеството си на клиничен директор
на академията д-р Бъкъл изнася лекции на национално и
международно ниво в областта на функционалната и естетичната дентална медицина. Той се занимава активно
с практически академични курсове, семинари и учебни клубове, с което допринася за продължаващото образование на
денталните професионалисти в цял свят. Около две трети
от времето си прекарва в практиката си, а останалата
една трета, преподавайки, като вярва, че по този начин
поддържа баланса и добрата си форма и в двете сфери.

д-р Иън Бъкъл,
клиничен директор
на Dawson Academy,
Великобритания
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