Śląscy dentyści zachwycili Mistrza
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dobre rezultaty. Ale potrzebna jest wiedza, doświadczenie i często artyzm, żeby wykonać coś wyjątkowego. Zaprosiliśmy Nassera na sympozjum,
bo nikt nie zna się na artyzmie w stomatologii lepiej
niż on – mówi Barbara Urbanowicz-Śmigiel,
uznana stomatolog, autorka wielu publikacji

Czy leci do Szanghaju, czy Los Angeles, zawsze zadziwia. Jego obrazy na zębach pokochał świat. Kolejne gabinety proszą o współpracę, Mistrz jednak zawsze odmawia. Nasser Shademan gościł też w Katowicach. Po pokazie dentystów ze Śmigiel Stomatologia zapowiedział, że wróci na Śląsk. To z nimi chce
współpracować.

w branżowej prasie medycznej, wykładów i
odczytów w ramach konferencji „Dress for
Success”, „Ladies Club” czy „Śląskiego Festiwalu Wizerunku”.
Shademan gościł w Katowicach kilka dni
i zaprezentował na konferencji koncept „NS
smile design”, czyli projektowanie uśmiechu
podczas pierwszej wizyty. Po 20 minutach, bez
szkody dla zębów, zastrzyków, bólu, pacjent
otrzymuje dwa zdjęcia – „przed” i „po”. Może

Koncepcja „NS Smile Design”. Pacjentka po przemodelowaniu uśmiechu.

zabrać je do domu, przemyśleć, czy taki efekt
spełnia jego oczekiwania, porozmawiać z rodziną. Kiedy jest już zdecydowany, wraca do
gabinetu, a technik przystępuje do przygotowania licówek lub koron porcelanowych.
– Przed konferencją zaprosiliśmy Nassera do
gabinetu w Katowicach. Pokazaliśmy możliwości,
jakie daje nam skaner 3Shape Trios, który laserem wykonuje setki trójwymiarowych zdjęć zębów
i w czasie rzeczywistym buduje ich wirtualny model. Nie trzeba wypełniać ust nieprzyjemną masą
wyciskową. Dodatkowo zebrane przez skaner dane
pozwalają przeprowadzić pomiar zgryzu, przestrzenne relacje zębów górnych w stosunku do
dolnych, co ułatwia opracowanie leczenia i przeniesienie precyzji w nowy wymiar, tzn. precyzję na
poziomie mikronów – tłumaczy Barbara Śmigiel.

Mistrz Nasser Shademan przy kreowaniu nowego uśmiechu.

Podczas wywiadu dla Gazety Wyborczej
w katowickiej klinice Śmigiel s.c. Shademan
przyznał, że poznał filmy Andrzeja Wajdy
i między innymi dlatego szanuje i lubi PoWykładowcy kongresu TECHNOLOGIA VS SZTUKA. Od prawej: dr Tomasz Śmigiel, Nasser Shademan, Robert Michalik, Jakub
Szymaniak.

laków. – Sztuka płynie w waszej krwi, dlatego
wiedziałem, że się zrozumiemy – mówił. Barbara i Tomasz Śmigielowie zaprosili Shadema-
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Zespół Kliniki Stomatologicznej Śmigiel s.c. wraz z Nasserem Shademanem
po zakończeniu zajęć.

Nasser Shademan przyjechał do Katowic
na zaproszenie organizatorów kongresu
„Technologia vs. Sztuka” oraz Barbary i Tomasza Śmigielów,
właścicieli gabinetu Śmigiel Stomatologia z Katowic.
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