Izstādes “Medbaltica 2019” semināri
20. septembris

10.00–12.00

“Svarīgas vadlīnijas estētiskajās aizmugurējo zobu restaurācijās”
10.00–10.15

Neliela iepazīšanās ar “QAdental” internacionālo konsultāciju un eapmācību
Lektors: Miko Nīmans (Mikko Nyman), vadošais zobārsts, DDS,
Somija

10.15–12.00

Lekcija
Lektore: dr. Darja Ķīse, zobārste, Latvija

Konservatīvā zobārstniecība mūsdienās piedāvā neierobežotas iespējas
zobārstiem veikt ikdienas restaurācijas aizmugurējo zobu rajonā, kas
izskatās dabiski, neredzami un saglabā ilgstoši savas funkcionālās īpašības.
Izmantojot jaunās paaudzes kompozītmateriālus, zobārsti atvieglo zobu
atjaunošanas rezultātu prognozējamības, funkcionalitātes, vienkāršas
virsmas skulpturēšanas un laika pārvaldības dēļ. Bet zobu virsmas
morfoloģijas analīzes laikā aizmirstās un zaudētās netiešās anatomiskās
norādes padara zobārstu bezpalīdzīgu, atjaunojot zobu makromorfoloģiju
un mikromorfoloģiju. Izmantojot dažus ieteikumus, atjaunotais zobs ar
novatorisku kompozītmateriālu saglabā savu dabisko estētisko, funkcionālo
aspektu, kā arī veicina laika ietaupījumu.
Rīko: “QAdental”, SIA “DAB Dental Latvia”, “3M”
12.15–13.15

“Vai ājurvēda var būt atbilde uz autoimūniem traucējumiem, un kā var
palīdzēt “Planet Ayurveda™” produkti ar standartizētiem ekstraktiem?”
Autoimūnas slimības pēdējā laikā ir kļuvušas ļoti izplatītas. Mūsdienu
medicīna meklē risinājumus. Ko var piedāvāt senās ājurvēdas zināšanas,
kurām ir vairāk nekā 5000 gadu? Kā modernas augu izcelsmes preparātu
ražošanas tehnoloģijas palīdzēs atrisināt šo jautājumu? Ājurvēdas ārsta
Vikrama Čauhana klīniskās prakses pārskats.
Lektors: Dr. Vikrams Čauhans, B.A.M.S., M.D. (Vikram Chauhan), klīnika
“Planet Ayurveda™”, Indija
Rīko: “Planet Ayurveda™” oficiālais pārstāvis Baltijā SIA “Etolars”

Lekcija notiek angļu valodā, tiek nodrošināts tulkojums latviešu valodā.
13.15–14.15

“Mūsdienu tehnoloģijas pulsa diagnostikā, par piemēru ņemot ierīci
“VedaPulse®””
“VedaPulse®” ir pulsa diagnostikas aparatūras un programmatūras
komplekss, kas paredzēts tradicionālās medicīnas speciālistiem un viņu
pacientiem.
“VedaPulse®” tehnoloģijas ļauj:
– novērtēt pacientu funkcionālo stāvokli;

– veikt pacienta stāvokļa izmaiņu attālinātu uzraudzību internetā;
– veidot individuālu rehabilitācijas programmu dinamikā.
Lektors: Andrjus Misjuks (Andrius Misiukas), “VedaPulse®” pārstāvis
Baltijā, aparatūras
un
programmatūras
kompleksa “VedaPulse®” izstrādātāja pārstāvis, Krievija
Rīko: SIA “Etolars”, “VedaPulse®” oficiālais pārstāvis Latvijā

Lekcija notiek krievu valodā, tiek nodrošināts tulkojums latviešu valodā.
16.45–17.45

“Fizioterapijas metodes piespiedu pozu izraisītu veselības problēmu
atvieglošanai un novēršanai”
Veselības profesionāļi bieži izvēlas neērtas un nepareizas pozas pacientu
ārstēšanas laikā, kas ietekmē mugurkaula stāvokli, kā arī visu citu iekšējo
orgānu stāvokli. Muskoskeletālās sāpes plecu vai muguras zonā, spiediens
uz starpskriemeļu diskiem un mugurkaulu, hroniskas muguras sāpes,
traucēta limfas attece un asins cirkulācija, sekla elpošana, samazināts
skābekļa daudzums orgāniem, zemas koncentrēšanās spējas – tie ir
galvenie nepareizas sēdēšanas izraisīti simptomi. Nepareizas sēdēšanas
izraisīto simptomu novēršana un profilakse.
Lektore: Liene Romanovska, SIA “ALTEX”
Rīko: SIA “ALTEX”

