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ФІЛОСОФІЯ FACE

Правильна функція суглоба
Наявність проблеми з СНЩС
(скронево-нижньощелепним
суглобом) може стати
причиною серйозних проблем,
на зразок перенапруження
м’язів обличчя, стертість
зубів, рецесія ясен або навіть
проблем з диханням таких
як синдром обструктивного
апное. Для забезпечення
здорової функції необхідне
правильне положення СНЩС.

Функціональна оклюзія
Співвідношення між зубами
верхньої та нижньої щелепи
в момент їхнього змикання
називається оклюзією.
Проблеми з оклюзією з-поміж
іншого можуть призвести
до головних болей, стертості
зубів, їх втрати, рецесії
ясен або бруксизму. Метою
є забезпечення належної
функції і прикусу.

Переднє ведення
Оцінюється форма передніх
зубів. Вони обережно
переміщаються в правильне
положення формуючи
правильний прикус.

Лицева естетика
За даним принципом
оцінюються пропорції
обличчя, такі як губи, ясна
та зуби, аби переконатися
в тому, що все вирівняно
правильно.
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ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇ ЛІКУВАННЯ FACE
ДІАГНОСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ БІЛЬШ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Перший блок лекцій: 8, 9, 10, 11 вересня 2019 року, Київ

Вступ до філософії FACE-RW

• Концепції функціональної оклюзії: шість ключів оклюзії за Ендрюсом
• Напіврегульовані артикулятори в ортодонтії: ознайомлення і обґрунтування важливості
• Воскові прикусні шаблони: центральна оклюзія і центральне співвідношення
• Лицева дуга: інструкції з застосування лицевої дуги
• Теорія та практика роботи з індексом CPI
• Ознайомлення з програмним забезпеченням Dolphin: конверсія центральної оклюзії в
центральному співвідношенні і клінічне застосування модуля планування лікування VTO
• Чому важливо мати хороші відбитки, і як їх робити

Клінічна практика:

• Клінічна демонстрація зняття воскових прикусних шаблонів: клінічна практика зі зняття
воскових шаблонів
• Клінічна демонстрації лицевої дуги: клінічна практика застосування лицевої дуги
• Клінічна демонстрація гіпсування моделі в артикуляторі: клінічна практика гіпсування в
артикуляторі (кожен гіпсує свій клінічний випадок)
• Клінічна демонстрація роботи з індексом CPI: клінічна практика роботи з індексом CPI
• Діагностика оклюзії та інтерпретація індексу CPI загіпсованих моделей, оклюзійний аналіз
загіпсованих моделей та інтерпретація індексу CPI загіпсованих моделей
• Протягом першого року курсу на ноутбуках у студентів буде встановлено програмне
забезпечення Dolphin
• Застосування програмного забезпечення Dolphin у щоденній практиці: клінічна демонстрація
програмного забезпечення Dolphin та клінічна практика конверсії центральної оклюзії в
центральному співвідношенні
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СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПОВИЙ СУГЛОБ
30 листопада, 1 і 2 грудня 2019 року, Київ

• СНЩС: анатомія, гістологія, фізіологія і психопатологія
• Клінічна діагностика скронево-нижньощелепного суглоба
• Карта болю: теорія і практика
• СНЩС і черепно-лицевий біль: діагностика та інтерпретація
• Цефалометричний аналіз за Ротом Ярабаком в контексті СНЩС
• Суглобові звуки: інтерпретація
• Важливість контролю висоти прикусу та фізіотерапії у лікуванні СНЩС
• Шини – для всього зубного ряду, трикомпонентна, дистракційна шина та шина для
передніх зубів. Показання та застосування
• Оцінка та інтерпретація клінічних випадків

Клінічна практика:

• Для кожного учасника курсу до наступної сесії лекцій техніки виготовляють шини
• Важливість стабільного положення головки в контексті СНЩС
• Рентген-діагностика СНЩС. КПКТ та МРТ знімки.
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СПЛІНТИ: ПОКАЗАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
ДІАГНОСТИКА І ПЛАНУВАННЯ ЛІКУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНИХ ВИПАДКІВ ПАЦІЄНТІВ З ДИСФУНКЦІЄЮ СНЩС
12, 13, 14 березня 2020 року

• Апарат SWA і встановлення брекетів
• Припасування шин: техніка Доусона і техніка клинів
• Дуга змикання: діагностика висоти прикусу: класифікація Кенеді
• Вступ до аксіографії
• Як виміряти висоту прикусу на моделях, застосовуючи програмне забезпечення Dolphin

Клінічна практика:

• Практика на моделях зубів: встановлення брекетів
• Клінічна демонстрація та клінічна практика припасування шини
• Клінічна демонстрація класифікації Кенеді: студенти презентують клінічні випадки
для діагностики
• Для кожного студента виготовляються шини
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БІОЕСТЕТИКА
24, 25, 26, 27 червня 2020 року (Сан-Себастьян)
• Вступ в біоестетику
• Біологоічна модель
• Концепція MAGO
• Вступ до непрямої реставрації коронок зубів
• Вступ до прямої реставрації коронок зубів
• Роль техніка в біоестетиці
• Важливість воскових шаблонів
• Важливість ортодонта в біоестетиці: клінічні наслідки
• Презентація біоестетичних випадків

Клінічна практика:
• Клінічна демонстрація негативного і позитвного відворення форм коронок зубів
• Клінічна демонстрація wax up
• Презентація учасниками курсу випадків для діагностики
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МЕХАНІКА ЛІКУВАННЯ
18, 19, 20 вересня 2020 року
• Механіка лікування постійного прикусу
• Біомеханіка закриття проміжків з ортодонтичною дугою з подвійними петлями
DKL 19х25….21х25
• Протоколи лікування
• Анкораж: концепції і застосування
• Застосування піднебінного бюгеля: концепція, теорія і практика
• Концепція контролю висоти прикусу
• Послідовність лікування і послідовність застосування дуг
• Застосування скелетного анкоражу: міні-імплантати та пластини
• Клінічна практика: учасники курсу презентують клінічні випадки
для проведення діагностики
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЛІКУВАННЯ: ВАЖЛИВІСТЬ КОМАНДНОЇ РОБОТИ
26, 27, 28 листопада 2020 року

• Вступ до міждисциплінарного лікування: значення командної роботи
• Ортодонтія для дорослих
• Оклюзійна травма: концепції та важливість в діагностиці і плануванні лікування
• Ортодонтія і пародонтологія
• Важливість пародонтологічної карти
• Пародонтологічна ортодонтія
• Ортодонтія і ортопедична стоматологія
• Значення діагностичного сет-апу
• Імплантанти і ортодонтія: створення місця під імплантанти
• Ортодонтія і естетична стоматологія
• Кортикотомія: концепція і показання
• Клінічна практика: студенти презентують клінічні випадки для діагностики
• Клінічна демонстрація діагностичного сет-апу
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ОРТОГНАТИЧНА ХІРУРГІЯ
Дати уточнюються

• Вступ до ортогнатичної хірургії
• Модуль планування лікування VTO/STO на передортодонтичному – передхірургічному етапі
• Передхірургічна ортодонтія
• Хірургічне застосування модулю планування лікування STO: теорія і практика
• Сім кроків хірургічного лікування Арнетта
• Хірургічні техніки
• Носогубна зона і її значення у плануванні хірургічного лікування
• Ортодонтичне лікування після хірургічного етапу
• Ведення пацієнтів після хірургічного лікування
• Хірургічна практика на симуляційних моделях
• Презентація хірургічних випадків
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ЗМІШАНИЙ ПРИКУС
Дати уточнюються

• Змішаний прикус: концепції і лікування
• Стратегія лікування в змішаному прикусі
• Робота з трансверзальними розмірами: розширення
• Протоколи лікування для змішаного прикусу
• Значення першого етапу лікування
• Механіка лікування на першому етапі лікування
• Екстракції при змішаному прикусі:
концепція послідовних екстракцій та енуклеацій
• Раннє лікування пацієнтів з аномаліями прикусу класу ІІ
та вертикальним типом росту щелеп
• Клас ІІІ: Можливості лікування: коли і що саме робити
• Концепція декоронації
• Презентація клінічних випадків зі змішаним прикусом

Клінічна практика:
• Студенти презентують клінічні випадки для діагностики
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РЕЄСТРАЦІЯ
Вимоги до учасників:
Науковий ступінь в галузі стоматології
(будь ласка, прикріпіть до заявки сертифікат спеціаліста)

Реєстрація:
Реєстрація проводиться у порядку загальної черги
Для проведення курсу необхідна реєстрація мінімальної кількості учасників

Дати:
8 блоків лекцій, кожні три місяці (приблизно)
Точні дати уточнюються

Зверніть увагу:
На перший блок лекцій учасникам курсу необхідно взяти з собою:
• напіврегульований артикулятор (бажано Panadent або SAM)
• навчальні гіпсові моделі (або моделі ваших щелеп)
• ноутбук

