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Śląscy dentyści zachwycili Mistrza
FIRMY REGIONU

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

Maluje i rzeźbi w porcelanie, ostat-
nio dla Miss Universe China. Poko-
chał naturę ludzkiego ciała i w swo-
ich pracach oddaje jej hołd. By 
dostrzec jego prace, trzeba wpatry-
wać się w zęby wielkich sław. Mowa 
o Nasserze Shademanie, światowej 
sławy techniku dentystycznym, któ-
ry dzięki specjalnej technice swoje 
niezwykłe obrazy tworzy w cera-
micznych koronach pacjentów.

– Nasser jest tym dla techniki den-
tystycznej, kim Mozart dla muzyki, 

a Rembrandt dla malarstwa. Wy-
starczy obejrzeć jego prace w inter-
netowym Oral Museum, żeby się 
przekonać – komentuje dr Tomasz 
Śmigiel, stomatolog, autor badań 
nad koronami teleskopowymi na 
Uniwersytecie we Frankfurcie, 
dzięki którym jako jeden z pierw-
szych Polaków otrzymał stopień 
Master of Science in Oral Implan-
tology.

Shademan  urodził się w Iranie 
i tam dorastał. Obecnie mieszka 

i pracuje w Malezji. Do współpra-
cy zapraszają go najlepsze kliniki 
z Szanghaju, Los Angeles, Sidney 
czy Londynu. A jego grafik jest 
wypełniony po brzegi. Mimo to 
znalazł czas, by przyjechać do Pol-
ski. I nie wybrał się do Krakowa 
czy Warszawy, ale do Katowic.

– Organizowaliśmy konferencję 
dentystyczną „Technologia vs Sztu-
ka”. Te dwie dziedziny we współcze-
snej stomatologii wyraźnie się prze-
platają. Sprzęt pomaga osiągać bardzo 

dobre rezultaty. Ale potrzebna jest wiedza, do-
świadczenie i często artyzm, żeby wykonać coś wy-
jątkowego. 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 
w branżowej prasie medycznej, wykładów i 
odczytów w ramach konferencji „Dress for 
Success”, „Ladies Club” czy „Śląskiego Festi-
walu 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 
zabrać je do domu, przemyśleć, czy taki efekt 
spełnia jego oczekiwania, porozmawiać z ro-
dziną. Kiedy jest już zdecydowany, wraca do 
gabinetu, a technik przystępuje do przygoto-
wania licówek lub koron porcelanowych. 

– Przed konferencją zaprosiliśmy Nassera do 
gabinetu w Katowicach. Pokazaliśmy możliwości, 
jakie daje nam skaner 3Shape Trios, który lase-
rem wykonuje setki trójwymiarowych zdjęć zębów 
i w czasie rzeczywistym buduje ich wirtualny mo-
del. Nie trzeba wypełniać ust nieprzyjemną masą 
wyciskową. Dodatkowo zebrane przez skaner dane 
pozwalają przeprowadzić pomiar zgryzu, prze-
strzenne relacje zębów górnych w stosunku do 
dolnych, co ułatwia opracowanie leczenia i przenie-
sienie precyzji w nowy wymiar, tzn.  precyzję na 
poziomie mikronów – tłumaczy Barbara Śmigiel.

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 Po-
laków. – Sztuka płynie w waszej krwi, dlatego 
wiedziałem, że się zrozumiemy – mówił. Barba-
ra i Tomasz Śmigielowie zaprosili Shadema-
na do wspólnego przyjmowania pacjentów. 

Kiedy zobaczył, jak skomplikowane przy-
padki para śląskich stomatologów rozwią-
zuje w swoim gabinecie, jak precyzyjnie i 
efektownie tworzy nowe „uśmiechy”, a także 
troskę, z jaką podchodzą do każdego pacjen-
ta, okazało się, że nie tylko sztuka rozpala 
wielkiego mistrza. Shademan zapowiedział, 
że musi wrócić do Katowic. Choć nigdy wcze-
śniej nie nawiązywał tak szybko współpracy, 
tym razem z pełną świadomością zamierza to 
zrobić.

Krzysztof Jurga

Nasser Shademan przyjechał do Katowic
na zaproszenie organizatorów kongresu

„Technologia vs. Sztuka” oraz Barbary i Tomasza Śmigielów,
właścicieli gabinetu Śmigiel Stomatologia z Katowic.

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

 Mistrz Nasser Shademan przy kreowaniu nowego uśmiechu.

Zespół Kliniki Stomatologicznej Śmigiel s.c. wraz z Nasserem Shademanem 
po zakończeniu zajęć.

Wykładowcy kongresu TECHNOLOGIA VS SZTUKA. Od prawej: dr Tomasz Śmigiel, Nasser Shademan, Robert Michalik, Jakub 
Szymaniak.


