
IĮ Estetinės odontologijos centras „VivaDens“ 

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS   

Pavadinimas: „ODONTOLOGINĖ FOTOGRAFIJA KLINIKINĖJE PRAKTIKOJE ” 

Seminaro lektorius: gydytoja odontologė Ingrida Ivancė 

Renginio data: 2022 m. balandžio 1 d.  (penkt.) 14:00-19:00 val. 
Tikslinė dalyvių grupė: Gydytojas odontologas (visos profesinės kvalifikacijos), burnos higienistas, gydytojo 

odontologo padėjėjas, odontologo pagalbininkas, dantų technikas. 

Besimokančiųjų skaičius grupėje:  iki 15 dalyvių 

Tobulinimo programos trukmė: 6 val. 

Kaina vienam dalyviui: 400 Eur 

Tobulinimo sritis: odontologija 

Tobulinimo forma: seminaras  

Organizavimo forma: Lietuvos  

Tobulinimo renginio vykdymo tipas: dieninis. 

Tobulinimo vieta: Didlaukio g. 51-70, Vilnius. 

Tobulinimo renginio vykdytojas: IĮ Estetinės odontologijos centras VivaDens, įm.k. 125212357 

 

Tobulinimo renginio tikslas: Skirtas gydytojų odontologų, burnos priežiūros specialistų klinikinio fotografavimo 

tobulinimui.  

Uždaviniai: Seminare supažindinama su pagrindinėmis skaitmeninio fotoaparato ir įrangos funkcijomis bei 

parametrais, mokoma protokoluoto klinikinio dantų, šypsenos, veido (portreto) fotografavimo. 

Teorinių ir praktinių įgūdžių pasiskirstymas: Seminare yra 2 val. teorinė dalis ir 4 val. praktinė dalis  

Įgyjamos žinios, įgūdžiai: Seminare gaunamos žinios ir įgūdžiai leidžia atlikti individualių ir tarpdisciplininių 

klinikinių situacijų skaitmeninę foto-dokumentaciją.   

Renginio aprašymas, paskirtis: 

Šiandien be kokybiškos skaitmeninės foto-registracijos jau beveik neįmanoma aukšta funkcinės ir estetinės 

odontologijos darbų kokybė. Kursuose teoriškai ir praktiškai pateikiami Amerikos Kosmetinės Odontologinės 

Akademijos fotografavimo protokolai bei papildomai kitų odontologinių specializacijų fotografijos. 

Seminare supažindinama su pagrindinėmis skaitmeninio fotoaparato ir įrangos funkcijomis bei parametrais, 

kurie yra orientuoti į individualių ir tarpdisciplininių klinikinių situacijų dokumentaciją. Tai labai palengvina ir 

supaprastina gydytojų odontologų, burnos priežiūros specialistų, dantų technikų, kt. bendravimą tarpusavyje ir su 

pacientu. 

Be to, seminare: protokoluotos dantų, šypsenos, portreto skaitmeninės fotografijos kadro formavimas, 

fotografavimas, specifinės fotografijos dantų technikų laboratorijai, poliarizacinių filtrų naudojimas. Foto perkėlimas 

į kompiuterį bei Paslaugų vadybos sistemą, formato keitimas, archyvavimas. 

Teorinė ir praktikinė dalys: paciento dantų, šypsenos ir portreto fotosesija. 

Seminaro temos: 

1. Pagrindiniai skaitmeninio fotoaparato, skirto dantų fotografijai, parametrai, funkcijos ir įranga. 

2. Portretų fotografavimo įranga, šviesos parametrai ir darbas mini-fotostudijoje. 

3. Papildoma odontologinės fotografijos įranga: okliuziniai apšviesti veidrodžiai, lūpų retraktoriai, kontrastoriai, kt. 

4. Dantų, šypsenos ir portreto fotografija. 

5. Krūminių dantų fotografija. 

6. Fotografijos dantų technikų laboratorijai. 

7. Fotografijos, skirtos skaitmeniniam šypsenos dizainui (DSD, Digital Smile Design) 

8. Fotografijos atspindžių sumažinimas ir detalių išryškinimas naudojant poliarizacinį filtrą. 

9. Informacijos perkėlimas į kompiuterį, formato keitimas iš RAW į JPEG, archyvavimas. 

10. Pagrindinės odontologinės fotografijos klaidos ir jų išvengimas. 

 

https://vivadens.eu/lt/kursai-odontologams/#odontologines-fotografijos-kursai


PROGRAMA 
13:30 – 14:00 Dalyvių registracija. 

14:00 – 14:15 Susipažinimas. Seminaro programos peržiūra.  

14:15 – 15:45 Teorinė dalis „Odontologinė fotografija klinikinėje praktikoje“. 

15:45 – 16:00 Kavos pertrauka. 

16:00 – 18:30 Dalyvių praktinė dalis - paciento dantų, šypsenos ir portreto fotosesija. 

18:30 – 19:00 Seminaro dalyvių praktikos darbų aptarimas. Diskusija. 

 

 

LEKTORĖ - gydytoja odontologė Ingrida Ivancė - tiesioginės estetinės dantų restauracijos pradininkė Lietuvoje, 

Lietuvos ir Tarptautinio „Prisma“ čempionato profesinio meistriškumo konkursų laureatė, IĮ Estetinės odontologijos 

centro „VivaDens" įkūrėja ir vadovė, nuo 2003 m. Amerikos Kosmetinės Odontologijos Akademijos (AACD) narė. 

Nuo 2019-01-10 akredituota Amerikos Kosmetinės Odontologijos Akademijos (AACD - American Academy of 

Cosmetic Dentistry) narė. Gyd.I. Ivancė yra vienintelė gydytoja-odontologė iš Pabaltijo ir viena tarp kelių 

akredituotų AACD narių, įskaitant ir vakarų Baltijos šalis.  

2006-2007 m. studijavo Minesotos universitete (Mineapolis, JAV), kur baigė šiuolaikinės estetinės odontologijos 

podiplominių studijų programą. 2017 m. tęstinių podiplominių studijų centre - Kois Center (Sietlas, JAV) praėjo 5 

kursų programą, apimančią estetiką, funcinę okliuziją ir restauracinę odontologiją. 

Veda kvalifikacijos tobulinimo kursus ir seminarus gyd.odontologams: nuo 2000 m. „Tiesioginės estetinės 

restauracijos: mokslas, menas ir praktika", nuo 2008 m. „Odontologinio kabineto (klinikos) pažangi vadyba“, nuo 

2011 m. – „Odontologinė fotografija“.  Kursai buvo registruoti Lietuvos Respublikos Odontologų Rūmuose, 2020-

2022 m. – METAS sistemoje. 

Savo ir „VivaDens“ darbe naudoja pažangiausias technologijas, metodikas bei odontologines medžiagas. Atlieka 

estetinio plombavimo, protezavimo, tarp jų  ir su CAD/CAM sistemomis (CEREC, 3Shape), skaitmeninės šypsenos 

dizainą (DSD Digital Smile Design) ir rekonstrukciją,  procedūras lazeriu, kt. 

Sertifikuota dirbti su greitos estetinės suaugusiųjų ortodontijos sistema "Six Month Smiles", Airnivol/Ordoline, DSD 

planavimu (Digital Smile Design), CEREC, 3Shape. 

 

DETALESNĖ INFORMACIJA Tel.: (8 5) 232 8004; (8-699) 246 28 / www.vivadens.eu / info@vivadens.eu 

 

Programa atnaujinta 2022-01-11 

 

https://aacd.com/
https://aacd.com/
https://aacd.com/
http://www.vivadens.eu/lt/greitoji-ortodontija_nematomi-breketai/
mailto:info@vivadens.eu

