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MARKETING - MANAGEMENT

Οδηγός του οδοντοτεχνίτη για 
την προβολή του εργαστηρίου 

σε οδοντιάτρους

ίμαι προσθετολόγος οδοντίατρος, αλλά και πτυχιούχος 
οδοντοτεχνίτης. Καθώς λοιπόν έχω μια ευρεία άποψη 
του οδοντιατρικού κλάδου (με το ένα πόδι στην έδρα 
και το άλλο στον πάγκο), δέχομαι συχνά ερωτήσεις από 
συναδέλφους εργαστηριούχους σχετικά με την προσέλ-
κυση πελατών. Είναι λογικό. Σε τελική ανάλυση, κανέ-

νας δεν θέλει να μείνει κολλημένος στις χαμηλής ποιότητας μονολιθικές 
στεφάνες ζιρκονίας δεύτερων γομφίων και στη σύνταξη ετερόπλευρων 
μερικών οδοντοστοιχιών κάτω γνάθου. Ναι, οι εργασίες αυτές είναι απα-
ραίτητες και προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία στον ασθενή, αλλά δεν είναι 
ευπαρουσίαστες, δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση του ονόματος και 
του πελατολογίου του εργαστηρίου και δεν είναι οι εργασίες που θα προ-
βάλλει ο αισθητικός οδοντίατρος στους ασθενείς του. Στο παρόν άρθρο 
θα περιγράψω αυτό που θα μπορούσε να προσελκύσει την προσοχή μου 
ως εξειδικευμένου επαγγελματία και να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου ως 
συνεργάτη και νέου πελάτη.
Βήμα	1: Οδοντιατρική	Φωτογραφία:	Το	εισιτήριό	σας	για	το	παι-
χνίδι.	Είσαι ένας εξαιρετικά εξειδικευμένος και δραστήριος οδοντοτε-

χνίτης - το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι πιθανοί μελλοντικοί πελάτες σου 
δεν γνωρίζουν ότι υπάρχεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι οι οδοντίατροι εί-
ναι άνθρωποι της συνήθειας. Μόλις βρουν κάτι που τους αρέσει (μια ει-
δική φρέζα, ένα υλικό αποτύπωσης, ή έναν κεραμίστα), εμμένουν σε 
αυτό. Με αυτό το σκεπτικό, πρέπει να σπάσεις το σύστημα. Πρέπει να 
είσαι το στοιχείο αιφνιδιασμού που θα με κάνει να πεταχτώ. Είμαι οδοντί-
ατρος που προσέχω την λεπτομέρεια και βασίζομαι σε μεγάλο βαθμό 
στην οπτική απεικόνιση. 
Αν δεν μπορώ να το δω, δεν μπορώ να το επιθυμήσω. Το να κατέχεις ση-
μαντικές δεξιότητες στη σύνταξη δοντιών, στη διαστρωμάτωση πορσε-
λάνης και στο σχεδιασμό με CAD/CAM σκελετών δεν είναι πια αρκετό. 
Ο σύγχρονος οδοντικός τεχνολόγος πρέπει να γίνει ειδήμονας στη φω-
τογραφία και να μπορεί να επιδείξει ένα χαρτοφυλάκιο εικόνων υψηλής 
ανάλυσης που τεκμηριώνουν το έργο του. Όμως, θα ήθελα να δω κάτι 
περισσότερο από το υλικό προϊόν της εργασίας. Οποιοσδήποτε οδοντο-
τεχνίτης μπορεί να μου δείξει φωτογραφίες από τιτάνιο, πορσελάνη και 
ακρυλικό. Εγώ αναζητώ τα άυλα χαρακτηριστικά: την εμμονή, τη δέσμευ-
ση, τη φιλοσοφία, την αληθινή τέχνη της επιστήμης στην οδοντιατρική.

Ε
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Ο Δρ	Miles	R.	Cone είναι απόφοιτος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts και ολοκλήρωσε ένα τριετές πρόγραμμα 
προσθετικής ενώ υπηρετούσε στον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποστρατεύτηκε με το βαθμό του ταγματάρχη. Εκτός από 
αδειούχος οδοντίατρος, ο Miles	έχει επίσης περάσει με επιτυχία όλες τις εξετάσεις για να κερδίσει τον τίτλο του αδειούχου τεχνο-
λόγου οδοντοπροσθετικής. Επί του παρόντος, είναι ιδιοκτήτης του Nuance Dental Specialists, μιας ιδιωτικής οδοντιατρικής κλινι-
κής περιορισμένης στην προσθετική οδοντιατρική στο Πόρτλαντ του Maine, ενώ υπηρετεί και ως αρχισυντάκτης του τετραμηνιαίου 
περιοδικού του Αμερικανικού Σώματος Προσθετολόγων, The Messenger. Συνεργάζεται ακόμα ως Key Opinion Leader και διεθνής 
προσκεκλημένος ομιλητής με τις εταιρείες Amann Girrbach, GC America, Garrison Dental Solutions, Innovato Holdings, Smile Line 
και Straumann Implants.
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Εικ.1 Λίστα εξοπλισμού για τη βασική οδοντιατρική εργαστηριακή φωτογραφία: α) σώμα φωτογραφικής 
μηχανής, β) ειδικός φακός macro 100 mm, γ) φλας υψηλής ταχύτητας, δ) δακτύλιος διάχυσης φωτός.

Εικ.2 Η χρήση ενός ειδικού φακού macro 100mm σε συνδυασμό με ένα φλας υψηλής ταχύτητας και δα-
κτυλίου διάχυσης φωτός δημιουργεί μια όμορφη υγρή και μεταξένια εμφάνιση σε κεραμικά, μέταλλα, 
ζιρκονία και ακρυλικό.

Εικ.3 Κέρινα προπλάσματα στεφανών ζυγισμένα, 
με αγωγούς και έτοιμα για συμπίεση.

Εικ.4 Κατεργασμένη βάση καταγραφών για επιεμ-
φυτευματική επένθετη οδοντοστοιχία.
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Εικ.5 Ημι-προσαρμοζόμενος αρθρωτήρας με αναρ-
τημένα εκμαγεία και υβριδικό επιεμφυτευματικό 
σκελετό τιτανίου

Εικ.7 Μια σταγόνα διαλύματος 9,6% υδροφθορι-
κού οξέος στο ρύγχος της σύριγγας πριν αδροποι-
ήσει το κεραμικό

Εικ.6 Πινέλα πορσελάνης σε μακροσκοπική όψη, 
στην προστατευτική δερμάτινη θήκη τους

Εικ.8 Το μικρό βάθος πεδίου αναδεικνύει ένα κοι-
νότοπο χρωματολόγιο

Βήμα	2:	Επιλογή	του	σωστού	εξοπλισμού
Υπάρχει μια μεγάλη παρανόηση στο οδοντιατρικό επάγγελμα, ότι 
η απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού για την λήψη εξαιρετι-
κών φωτογραφιών είναι δαπανηρή. Αυτό δεν αληθεύει. Σχεδόν 
κάθε φωτογραφία που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο δημι-
ουργήθηκε με φωτογραφικό εξοπλισμό συνολικής αξίας περί-
που 900 έως 1.300 δολάρια. Δεν είναι και τόσο φοβερό, όταν 
υπολογίσεις την πιθανή απόδοση της επένδυσης από έναν μόνο 
καινούριο λογαριασμό. Όταν πρόκειται για την επιλογή του φω-
τογραφικού εξοπλισμού, προτείνω να μην αγοράσετε ένα πακέ-
το από το Διαδίκτυο ή από μεγάλα καταστήματα ηλεκτρονικών 
και αλυσίδες καταστημάτων τεχνολογίας. Τα περισσότερα από 
τα «extra» που συνοδεύουν την κάμερα είναι περιττά και ακατάλ-
ληλα για τους σκοπούς της οδοντιατρικής φωτογράφισης. Αντί-
θετα, εξετάστε τους δικτυακούς τόπους προσφορών όπως το 
eBay για μεμονωμένα εργαλεία. Μπορεί να ανησυχείτε για τις 
αγορές εξοπλισμού από δεύτερο χέρι, ωστόσο να έχετε υπόψη 
σας ότι οι αρχικοί ιδιοκτήτες δαπανηρού εξοπλισμού είναι πιθα-
νότατα από αυτούς που συνηθίζουν να φροντίζουν και να διατη-
ρούν τον εξοπλισμό τους. Η δική μου προσωπική εμπειρία ήταν 
πολύ αξιόπιστη και χωρίς πρόβλημα. Τα τέσσερα βασικά στοιχεία 
που θα χρειαστείτε είναι: 
1)  Ένα σώμα φωτογραφικής μηχανής (εικ. 1α). Αυτό θα κοστίσει 
περίπου 500 δολάρια στο eBay 

2)  Έναν ειδικό φακό macro 100mm (εικ. 1β). Και πάλι, κοιτάξτε 
στο eBay για προσφορές σε χρησιμοποιημένους φακούς μετα-
ξύ 300 – 400 δολαρίων
3)  Ένα φλας υψηλής ταχύτητας (εικ. 1γ). Με κόστος περίπου 60 – 
75 δολάρια, προσφέρονται σε τόσο χαμηλές τιμές στο Amazon, 
που πραγματικά δεν έχει νόημα να αγοράσετε μεταχειρισμένο.
4)  Ένα δακτύλιο διάχυσης φωτός (εικ. 1δ). Το εξάρτημα αυτό 
είναι τόσο εύχρηστο και λειτουργεί πολύ καλά παράγοντας μια 
μεταξωτή υφή σε σχεδόν όλες τις αποκαταστάσεις (εικ. 2). Και 
πάλι, με λιγότερα από 30 δολάρια στο Amazon, είναι ανόητο να 
μην το έχουμε. Φυσικά, υπάρχει πολύ περισσότερος εξοπλισμός 
που θα μπορούσατε να αγοράσετε, αλλά αυτή είναι μια καλή αρ-
χή για να ξεκινήσετε.
Βήμα	3:	Επιλέγοντας	αντικείμενο	φωτογράφισης
Ο αριθμός των συναρπαστικών αντικειμένων που προσφέρο-
νται για φωτογράφηση σ’ ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο είναι εκ-
πληκτικός, από κέρινα προπλάσματα και κατεργασμένες βάσεις 
καταγραφών (εικ. 3-4),  μέχρι αρθρωτήρες και πινέλα πορσελά-
νης (εικ. 5-6). Αν δεν διακρίνετε κάτι ενδιαφέρον στα χρώματα, 
τα σχήματα, τις μορφές και τις υφές των αντικειμένων που σας 
περιβάλλουν, μετά λύπης μου θα σας πληροφορήσω ότι έχετε 
επιλέξει λάθος επάγγελμα. Κοιτάξτε γύρω σας και ανακαλύψετε 
τη μαγεία των κοινότοπων αντικειμένων που βρίσκονται εμπρός 
σας για χρόνια, όπως η σύριγγα του διαλύματος υδροφθορικού 
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Εικ.9 Αναπροσαρμογή άμεσης οδοντοστοιχίας στο 
ιατρείο με πολυβινυλοσιλοξάνη

Εικ.11 Τελικές αποκαταστάσεις στο εκμαγείο

Εικ. 13 Ενδοστοματικές εικόνες κατά τη χειρουρ-
γική επέμβαση επιμήκυνσης μύλης και τοποθέτη-
σης εμφυτεύματος

Εικ. 15 Άμεσες οδοντοστοιχίες, έτοιμες για πα-
ράδοση

Εικ.10 Το επαναλαμβανόμενο πρότυπο διατρήσε-
ων στο δισκάριο του εμπορίου (δεξιά) δημιουργεί 
μια αφηρημένη βιομηχανική αισθητική

Εικ. 12 Οι όψεις πορσελάνης των κεντρικών το-
μέων της εικ. 11, τοποθετημένες και συγκολλημέ-
νες στο στόμα

Εικ. 14 Το τελικό αποτέλεσμα μετά από ολική εξα-
γωγή των δοντιών

Εικ. 16 Οι φωτογραφίες πορτραίτου εισάγουν το 
ανθρώπινο στοιχείο στο ψυχρό κλινικό περιβάλ-
λον του οδοντιατρείου
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οξέος 9,6% (εικ. 7), το χρωματολόγιο (εικ. 8), μια οδοντοστοιχία 
που αναπροσαρμόσατε (εικ. 9), ή ένα κοινότοπο δισκάριο του 
εμπορίου (εικ. 10). Με λίγη φαντασία, καθένα απ’ αυτά τα στατι-
κά, στείρα αντικείμενα μπορεί να πάρει ζωή, αρκεί να μάθετε τις 
βασικές αρχές της σύνθεσης. Μην παίρνετε όλες τις φωτογρα-
φίες από την ίδια πρόσθια όψη. Ανακατέψτε τα, χρησιμοποιήσε-
τε τη δημιουργικότητά σας, και κυρίως να έχετε υπομονή. Ο κο-
ρυφαίος φωτογράφος Henri Cartier-Bresson σημείωνε κάποτε: 
“οι πρώτες σου 10.000 φωτογραφίες είναι οι χειρότερες που θα 
βγάλεις”. Να μάθεις να βγάζεις εξαιρετικές φωτογραφίες είναι 
κάτι που γίνεται με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνεις να ρίχνεις και να 
διαμορφώνεις εκμαγεία. Με την επανάληψη. Βρες την έμπνευ-
σή σου και ξεκίνα!
Βήμα	4:	Πρωτότυπη	σκέψη
Φυσικά, όλες τις φωτογραφίες που παρουσιάσαμε μέχρι εδώ, 
μπορεί να τις βγάλει οποιοσδήποτε με μια ψηφιακή φωτογραφι-
κή μηχανή και 15-20 λεπτά ελεύθερο χρόνο. Θα χρειαστεί λίγη 
παραπάνω προσπάθεια και πολύ περισσότερη αποφασιστικότη-
τα όμως για να μπεις στη φωλιά του λύκου και να πάρεις τις εικό-
νες που χρειάζεσαι. Πρέπει να πας μέχρι το οδοντιατρείο για να 
πάρεις ζωντανές εικόνες ασθενών, για να συμπληρώσεις το φω-
τογραφικό σου βιογραφικό. Ας είμαστε ειλικρινείς, α) κάθε απο-
κατάσταση δείχνει όμορφη στο εκμαγείο (εικ. 11), αλλά εγώ θέ-
λω να δω πως φαίνεται στο στόμα (εικ. 12), ενώ β) δεν μπορείς 
να βασίζεσαι στο γιατρό για να κάνει τη φωτογράφηση, καθώς 
ελάχιστοι οδοντίατροι έχουν την αναγκαία εκπαίδευση και την 

εμπειρία γύρω από την ψηφιακή οδοντιατρική φωτογράφηση 
απαιτήσεων. Θα στοιχημάτιζα την άδεια άσκησης οδοντιάτρου 
ότι κάθε τεχνίτης που με διαβάζει έχει στο e-mail του άπειρα μη-
νύματα πελατών του με ανεστίαστες φωτογραφίες, παρμένες 
με κινητό τηλέφωνο, μαζί με άτεχνες, ξεπλυμένες, υπερεκτε-
θειμένες εικόνες στεφανών αμέσως μετά τη συγκόλληση. Ζού-
με στην εποχή της πληροφορίας και πρέπει να θεωρούμε αυτή 
τη δαπάνη του χρόνου ως επένδυση στη δημιουργία περιεχομέ-
νου. Ρίξτε μια ματιά στις ιστοσελίδες των οδοντιάτρων με τους 
οποίους συνεργάζεστε. Στοιχηματίζω και πάλι ότι οι περισσότε-
ροι έχουν γενικής χρήσης φωτογραφίες αρχείου με χαμόγελα, 
παρμένες από κάποια αρχειοθήκη (όσοι απ’ αυτούς έχουν καν 
ιστοσελίδα). Αν το περιεχόμενο αυτό σας απωθεί, προσφερθεί-
τε να τους στείλετε δωρεάν τις δικές σας τελικές, επιμελημένες 
και ρετουσαρισμένες φωτογραφίες. Από οικονομικής άποψης, 
είναι μια προστιθέμενη αξία για ένα αγαθό που έχουν ήδη πλη-
ρώσει. Πιστέψτε με, λειτουργεί. Αν δεν γνώριζα να βγάζω αξιο-
πρεπείς φωτογραφίες, ευχαρίστως θα πλήρωνα για την υπηρε-
σία αυτή. Βρείτε το χρόνο να καταγράψετε αρκετές από τις χει-
ρουργικές φάσεις επί έδρας. Συνεννοηθείτε με τον οδοντίατρο 
για προγραμματισμένα χειρουργεία τοποθέτησης εμφυτευμά-
των (εικ. 13), ή για εκτεταμένες εξαγωγές (εικ. 14) και πηγαίνετε 
μαζί με την άμεση οδοντοστοιχία που κατασκευάσατε (εικ. 15). 
Μην ξεχάσετε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία της φωτο-
γραφικής σας μηχανής και να της τοποθετήσετε μια κενή κάρ-
τα SD. Οι κορυφαίοι γιατροί που θέλετε να προσελκύσετε πρέ-

Εικ. 17 Συχνά χρειάζονται πολυάριθμες λήψεις 
(ένθετες φωτογραφίες) για να επιτευχθεί η κατάλ-
ληλη σύνθεση και φωτισμός

Εικ. 19 Παρουσίαση ασθενούς και προεπεμβατι-
κή κατάσταση

Εικ. 18 Μια καλά οργανωμένη σειρά φωτογραφι-
ών βοηθά στην απόρριψη των ακατάλληλων και τη 
σύνθεση του χαρτοφυλακίου

Εικ. 20 Ακτινογραφική εξέταση, ενδοστοματική 
εξέταση, εξαγωγή των καταδικασμένων δοντιών
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Εικ. 21 Εξαχθείς κεντρικός τομέας που παρου-
σιάζεται από πολλαπλές απόψεις στον καθρέφτη

Εικ. 23 Προσωρινή κινητή προόσθεση παρουσιάζε-
ται στον καθρέφτη πριν από τη χρώση και στίλβωση

Εικ. 25 Η πρόσθεση σε πρόσθια όψη αποκαλύ-
πτει το αποτέλεσμα του χαμαιλεοντισμού λόγω 
της εφαρμογής χρώσης και στίλβωσης

Εικ. 22 Η χρήση των φθοριζόντων σωμάτων ορο-
φής στο ιατρείο ως σκηνικού δημιουργεί μια δρα-
ματική άποψη του οστικού μοσχεύματος

Εικ. 24 Πρόσθεση δεξιά και αριστερή πλάγια όψη 
στο στόμα

Εικ. 26 Ένα επαγγελματικά δεμένο βιβλίο είναι ένα 
οικονομικό και αποτελεσματικό μέσο επικοινωνί-
ας και επιδεικνύει τα ταλέντα σας

πει να γνωρίζουν ότι έχετε γνώση και εμπειρία όλων των φάσε-
ων της δουλειάς. Καλό θα ήταν ακόμα να μελετήσετε τα βασικά 
στοιχεία της προσωπογραφίας, ώστε να μπορείτε να πάρετε ευ-
παρουσίαστες φωτογραφίες προ και μετά των ασθενών (εικ. 16). 
Αυτό μπορεί να γίνει και στο εργαστήριο, μια εύκολη κίνηση που 
θα σας ξεχωρίσει από τη μάζα των λιγότερο εμπνευσμένων και 
κινητοποιημένων συναδέλφων.
Βήμα	5:	Συναρμολόγηση
Εντάξει, τελειώσατε τον ποδαρόδρομο σε όλη την πόλη μεταξύ 
των οδοντιατρείων, φωτογραφίσατε, ανοίξατε νωρίς για να τεκ-
μηριώσετε κάθε περιστατικό και αφήσατε το δείπνο με την οικο-
γένεια, ώστε να προλάβετε να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες 
σας. Συγχαρητήρια. Κάνατε το χρέος σας. Ολοκληρώσατε το 
έργο. Και τώρα τι γίνεται; Τώρα πρέπει να ταξινομήσετε τις φωτο-
γραφίες σας και να επιλέξετε τις λίγες που πραγματικά δείχνουν 

τα καλύτερά σας. Θυμηθείτε τα λόγια του Henri Cartier-Bresson 
και αποδεχθείτε ότι οι περισσότερες από τις εικόνες σας δεν θα 
είναι εξαιρετικές - πολλές στην πραγματικότητα θα είναι αρκετά 
φτωχές και συχνά θα χρειαστεί να τραβήξετε πολλές εικόνες πριν 
πετύχετε το σωστό φωτισμό και σύνθεση (εικ. 17). Ξεκινήστε δημι-
ουργώντας μια εύκολη και γρήγορη διάταξη των φωτογραφιών 
σας, που αφηγείται μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος (εικ. 
18). Συνιστώ, όταν συνθέτουμε μια σειρά μελετών περιστατικών, 
να την κάνουμε όσο το δυνατόν απλούστερη και κατανοητή. Τί-
ποτα περίπλοκο. Ως παράδειγμα, παρουσιάζω εδώ μια συνηθι-
σμένη κινητή αποκατάσταση μονήρους δοντιού, που εξατομίκευ-
σα με επιφανειακό χρωματισμό για έναν ασθενή. Παρατηρήστε 
ότι σε αυτή την αλληλουχία παρουσιάζεται ένα μικρό τμήμα κά-
θε φάσης της θεραπείας, ξεκινώντας με μια προσωπογραφία και 
προεπεμβατική κατάσταση, συνεχίζοντας στα διαγνωστικά στά-




