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Maxim Belograd
Dr Maxim Belograd adalah seorang dokter gigi spesialis di bidang microscope dentistry dengan praktik swasta di Kiev, Ukraina. Ia berprofesi dalam 
bidang endodontik, kedokteran gigi restoratif dan kosmetik. Ia juga pemilik Belograd Study Club, co-organizer kelompok MicroVision, Pelatih resmi 
Zeiss Dental Academy, anggota aktif StyleWorld, master group DSD dan pengajar internasional.

2004  Dr Maxim Belograd memenuhi syarat sebagai dokter gigi di Ukrainian Medical Dental Academy, Poltava. Ia pindah ke Kremenchug dan 
mendapatkan pengalaman klinis di puskesmas
2006 Ia membuka praktik kedokteran gigi pribadinya sendiri
2009  Pemenang kompetisi Ukraina Direct Restoratice Technique
2009  Prisma Championship. Penulis kursus pelatihan "Endodontology according to the Rules". Di tahun ini ia mulai mengajar dan menyediakan 
program CE di Ukraina. Sejak 2009 Ia menggunakan mikroskop operatif.
2010  Pemilik pusat pelatihan swasta Belograd Study Club. Tahun ini ia meluncurkan proyek seperti "The Formula of Endodontics" dan "From Endo 
to Restoration", Menyatukan endodontik dan kedokteran gigi restoratif ke arah yang baru - Microdentistry. Sejak 2010 Ia telah menjadi duta besar 
European Society of Microscope Dentistry di Ukraina dan pada tahun 2012 Ia telah menjadi pembicara dalam organisasi tersebut.
2012  Anggota dewan editorial Russian Journal of Aesthetic Dentistry
2013
• Pelatih resmi akademi gigi Carl Zeiss
• Pembicara dari kelompok nasional kedokteran gigi mikroskop di Jerman (DGmikro) dan Republik Ceko (ProMikro)
• Pembicara AMED (Academy of Microscope Enhanced Dentistry)
• Co-penyelenggara komunitas internasional MicroVision 
• Pendiri proyek MixFight Dentistry
2014 
• Anggota International StyleItaliano Group
• Anggota tim dari kelompok Master DSD
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Program ini akan memberi Anda pengenalan pada dunia MicroVision, rahasia dalam isolasi, 
Restorasi indirect untuk gigi anterior dan inlays / onlay pada gigi posterior. Pengajaran ini 
memberikan penjelasan yang jelas dan ringkas mengenai teknik klinis dari penempatan ruberdam, 
fotografi digital, dsd smile design hingga preparasi veneer dan crown, sementasi, polishing dan 
banyak lagi. Raih hasil yang luar biasa dengan dokter gigi yang dikenal dalam tingkat dunia - Maxim 
Belograd dari kelompok MicroVision.Kursus ini terdiri dari 3 hari yang terkonsentrasi pada blok 
teoritis lalu diikuti langsung oleh hands on yang akan membantu mengubah kemampuan dental 
estetika Anda ke tingkat berikutnya. 

Abstract

HARI 02: Ceramic Veneer / DSD / 
Photography: Dari Ide sampai 
realisasi
KOMPONEN PENGAJARAN (2 JAM)

•  Analisis dan Perencanaan rehabilitasi estetika
•  Desain Senyum Digital sebagai sumber komunikasi yang
 kuat dengan pasien dan laboratorium
•  Protokol pengambilan foto dan video
•  Pembuatan prototipe restorasi
•  Memilih cara restorasi dengan pertimbangan biomekanik,
 invasi, anggaran dan waktu
•  Bonding transisi sebagai solusi sementara pada kondisi
 perekonomian masyarakat kurang mampu
•  Teknik persiapan microveneers menggunakan
 pembesaran. Pendekatan MicroVision.
•  Tipe Veneer: veneer klasik, veneer ganda, fragmen ceramic,
 dan veneer full contour
•  Restorasi sementara yang dapat diprediksi dan estetis
•  Protokol bonding dan isolasi 
KOMPONEN HANDS-ON
Hands on ini akan memperkenalkan Anda pada teknik preparasi 
minimal invasif dan jelas pada gigi depan untuk berbagai macam 
jenis veneer yang berbeda. Teknik langkah-demi-langkah terdiri 
dari:

•  Demonstrasi langsung protokol preparasi untuk 3 tipe
 veneer
•  Preparasi inisial
•  Finishing dan polishing
•  Fabrikasi veneer sementara artistik.
Peserta akan mengalami kemajua melalui latihan preparasi 
veneer dan restorasi sementara gigi depan dengan 
menggunaka bur, tips silikon dan enamel chisel.

HARI 03: Posterior Bonded In / on / 
overlay
KOMPONEN PENGAJARAN (2 JAM)

•  Restorasi keramik untuk gigi posterior: kapan dan bagaimana
•  Memilih cara restorasi dengan mempertimbangkan 
biomekanika, invasi, anggaran dan waktu
•  BioMekanika dari restorasi keramik
•  Desain preparasi berdasarkan jenis restorasi.
•  Pertimbangan menutupi atau tidak menutupi cusp
•  Immediate dentin sealing
•  Deep margin elevation
•  Transitional bonding
•  Sementasi adhesif
•  Rehabilitasi kompleks dan restorasi keramik.

KOMPONEN HANDS-ON 
Hands on ini membahas tentang bagaimana melakukan 
preparasiminimal invasif dan preparasi gigi posterior yang jelas 
untuk in / onlay dan veneerlays.
Panduan untuk teknik langkah-demi-langkah terdiri dari:
•  Demonstrasi langsung
•  Protokol preparasi untuk berbagai jenis restorasi:
VENEER-LAY, ON-LAY, OVER-LAY, IN-LAY
•  Preparasi inisial
•  Finishing dan polishing
•  Immediate dentin sealing
•  Deep margin elevation
•  Penggunaan mikroskop / Loupe selama melakukan preparasi
•  Mikro ergonomi
•  Restorasi provisional
Peserta akan mengalami kemajuan melalui latihan preparasi In / 
onlay dan veneerlays menggunakan bur, polishing instrument dan 
enamel chisel.

Hari 01: MicroDentistry &
RUBBERDAMIOLOGI
KOMPONEN PENGAJARAN (2,5 JAM)
Dunia MicroVision dan rahasia dari Isolasi
•  Pengantar dunia MicroVision
•  Operasi mikroskop / loupe dalam endo | Resto | Prostho
•  Mikro ergonomi: set-up dan pengaturan posisi
•  Rubberdamology
•  Peralatan dasar dan canggih untuk isolasi
•  Protokol klasik dari isolasi dalam kedokteran gigi operasi 
(endo | Resto | Prostho)
•  Knot, teflon, benang retraksi untuk hasil 100%
•  Modifikasi klem
•  Kasus yang sulit dan solusinya
•  Split dam untuk berbagai keperluan

KOMPONEN HANDS-ON 
Hands on ini membahas tentang bagaimana menyiapkan 
mikroskop operatif untuk tujuan pribadi dan bagaimana cara 
melakukan isolasi yang nyaman selama prosedur restorasi, endo 
dan preparasi gigi. 

Panduan untuk teknik langkah-demi-langkah terdiri dari:
•  Persiapan
•  Posisi ergonomis
•  Isolasi klasik
•  Pilihan klem
•  Split dam
•  Isolasi tambahan: flos, teflon, benang retraksi, silikon

Peserta akan mendapat kemajuan melalui latihan termasuk 
isolasi gigi anterior dan posterior dengan teknik-teknik yang 
berdasarkan pada trik isolasi tambahan


