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Tai įmonių grupė, ir vienos iš jų veikla - skatimeninė dantų technikų laboratorija, 
orientuota į neišimamų dantų protezų gamybą iš cirkonio oksido, ličio disilikato, PMMA. 
Kaip ta „skaitmeninė“ atrodo mūsų kasdienybėje: iš gydytojų/klinikų gauname 
intraoraliniu skeneriu skanuotus burnos žandikaulių failus, juos sutvarkome ir atliekame 
modeliavimo darbus (3Shape arba Exocad programomis). Sumodeliuotų protezų 
duomenys perduodami frezavimui (viskas savoje laboratorijoje). Šiuose procesuose 
nenaudojame jokių atspaudų, jokių gipsinių ar spausdintų modelių. VISKAS atliekama 
skaitmeniniu būdu. „Rankų“ darbas prasideda po frezavimo (nuimti liečius) dažant ir 
glazūruojant. 

Kas ta UAB AVANTĖ? 

Ieškome praktikanto, kuris po praktikos norėtų tęsti bendradarbiavimą kaip kolega ir  
užimti asistento poziciją. Praktika – puikus laikas ir vieta tiek būsimam darbuotojui, tiek 
darbdaviui, pasitikrinti ar galime dirbti, augti ir tobulėti kartu. 

Ko ieškome? 

Siūlome pradėti nuo nesudėtingų pagalbinių darbų, tokių kaip:
- skaitmeninių failų paruošimas modeliavimui – susipažinsit su modeliavimo 
programomis;
- frezuotų protezų paruošimas sinterizavimui: susipažinimas su medžiagomis ir jų 
apdirbimu: kuo skiriasi skirtingų gamintojų „cirkonis“, kas yra „E-max“, kaip skiriasi 
apdirbimas iki sinterizavimo bei po jo. 
- protezų estetinis paruošimas: dažymas, glazūravimas, poliravimas;
- implantinių darbų paruošimas: bazių parinkimas pagal implantines sistemas,  
cementavimas;
- atliktų darbų dezinfekcija, dokumentacija, paruošimas/įpakavimas atidavimui.

Ką siūlome?

Perspektyvos

Skamba sudėtingai? Paprastai su  šiais darbais savarankiškai susitvarko praktikantai  jau 
per 3-4 praktikos savaitę. Taip, reikia mokytis, klausytis, studijuoti, skaityti, domėtis ir 
nebijoti klausti bei bandyti. Todėl siūlome atlikti praktiką mūsų laboratorijoje: susipažinti 
su skaitmenos procesu dantų technikystėje bei pasitikrinti ar toks pasirinkimas atitinka 
Jūsų pačių lūkesčius. Jei manote, kad asistento pozicija Jums jau praeitas etapas ir gebate 
savarankiškai atlikti modeliavimo darbus – parodykit ką mokate ir užimkite dantų 
techniko kėdę.
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