
Օրթոպեդիկ ռեկոնստրուկտիվ ստոմատոլոգիական
 խնդիրների լուծումը արդի թվանշային 

տեխնոլոգիաների կիզակետում

Մայիս 7-8
9:00-18:00

<<GDC>> և <<Amann Girrbach>> ընկերությունների աջակցությամբ



9:00 Գրանցում 12:00 Սուրճի ընդմիջում 15:00 Ճաշի ընդմիջում

Դասախոսական մաս

Պրակտիկ մաս – Կլինիկական փուլեր

Գործնական մաս – Լաբորատոր փուլեր

·

·Քունք ստոր ծնոտային հոդի շարժումների գրանցման եղանակները

·Տարբեր տիպի հոդափոխանակիչիների (արտիկուլյատորների) համեմատությունը

·Անալոգային և թվանշային համակարգերը ախտորոշման մեջ

·Օկլյուզիոն խնդիրների լուծումները բժշկի և ատամնատեխնիկ

համագործակցության տեսանկյունից 

·Օկլյուզիայի գրանցում դիմային աղեղի օգնությամբ

·Քունք ստոր ծնոտային հոդի դինամիկ ցուցանիշների անհատական գրանցում

·Սահող ուղղորդիչ՝ մկանների ռելակսացիա

·Կծվածքի գրանցման տվյալների տեղափոխում դիմային աղեղից դեպի

հոդափոխանակիչ (արտիկուլյատոր): 

·Մոդելների դիրքի համեմատություն հոդափոխանակիչում՝ դիմային  աղեղով

առանց դիմային աղեղի: Ինչպես ամրացնել մոդելը հոդափոխանակիչի մեջ առանց

դիմային աղեղի:

·Ինչու օկլյուզիան արտիկուլյատորում միշտ թվում է ճիշտ, իսկ բերանի խոռոչում

մենք ստիպված ենք կատարել ուղղումներ ատամնաշապիկների ավելորդ

բարձրության պատճառով

·Առաջին հպման ուսումնասիրությունը մոդելների վրա՝  հոդափոխանակիչում

·Մոդելների կորեկցիա՝ բերանի խոռոչում ներդիրների, վրադիրների,

ատամնաշապիկների և կամրջաձև պրոթեզների օպտիմալ օկլյուզիա ապահովելու

համար:

Հոդափոխանակիչի (արտիկուլյատորի) խնդիրները

Օկլյուզիոն խնդիրների լուծումը դիմային աղեղի և հոդափոխանակիչի 

(արտիկուլյատորի) օգնությամբ՝ ստոմատոլոգիական կլինիկայի և 

լաբորատորիայի ամենօրյա  աշխատանքի ընթացքում:
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 Դասախոսական մաս

Գործնական մաս 

·

·Անհատական օրթոպեդիկ բուժման իրականացում

·Կենտրոնական հարաբերակցության (Central Relation) և կենտրոնական

օկլյուզիայի (Central Occlusion) որոշում

·Կենտրոնական հարաբերակցություն: Օրթոպեդիկ բուժման և սպլինտ-թերապիայի

պլանավորման կարևորությունը

·Օկլյուզիոն կապաներ (Dental Splints) և իրենց օգտագործումը տարբեր կլինիկական

դեպքերում

·Ինչպես պատրաստել սպլինտ, որը կօգնի հիվանդին և չի վնասի ՔՍԾՀ-ին

·Օկլյուզիոն կապաների կիրառումը օրթոպեդիկ բուժման պլանավորման

գործընթացում

·Կծվածքի բարձրացում: Քանի  միլիմետր կարող ենք բարձրացնել կծվածքը

·Թուլացնող օկլյուզիոն կապաները  որպես ախտորոշման  փուլ

·Ինչու՞ պացիենտները չեն սիրում կրել կապաներ

џ

 ·Արտիկուլյատորի կիրառմամբ և առանց   նրա պատրաստված թուլացնող  

օկլյուզիոն  կապաների համեմատություն 

·Վերին ծնոտի դիրքի գրանցում դիմային աղեղի օգնությամբ 

·Մկանների թուլացում    Silding Giude սարք  ( սահուն ուղղորդող) `կենտրոնական

հարաբերակցության  որոշում

·Վերին և ստորին ծնոտների մոդելների ֆիքսում   հոդափոխանակիչում

կենտրոնական հարաբերակցության դիրքում

·ՔՍԾՀ  - ի  դինամիկ չափորոշիչները ( Բեննետի անկյուն)

·Տվյալների փոխադրում դիմային աղեղից  հոդափոխանակիչին

·Թուլացնող օկլյուզիոն կապաների  գործնական կիրառումը կլինիկական դեպքեր

 օրինակով և Բոնվիլի տեսությունում

·Երկու տարբեր օկլյուզիոն կապաների համեմատություն պացիենտի բերանի

խոռոչում :

Վերին եվ ստորին ծնոտների անհատական տվյալների որոշում:

Սպլինտ - թերապիա՝ ինչպես խուսափել ՔՍԾՀ-ի խանգարումներից:  

Թուլացնող օկլյուզիոն կապաների գործնական օգտագործումը:
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1993- 1995 Մասնավոր ատամնատեխնիկական ուսումնարան , ք. Զգեժ        

 1995 – 1998  Omega ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի տնօրեն , ք . 

Զգեժ

1998 – 2009  “Natrodent”  ատամնատեխնիկական լաբորատորիայի  տնօրեն , ք. 

Լոձ

 1998 թ-ից   Elephant Dental ( Հոլանդիա) ընկերության  ներկայացուցիչ և  

տեխնիկական խորհրդատու

1999 թ-ից   AmannGirrbach GmbH ընկերության  ներկայացուցիչ և  

տեխնիկական խորհրդատու

 ( արտիկուլյացիա, օկլյուզիա, ցիրկոնե համակարգեր` դասական և  CAD/CAM)

 1999 թ –ից   Գերմանիայում, Հոլանդիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Իտալիայում 

,Ռուսաստանում  և այլն անց է կացնում վերապատրաստման դասընթացներ 

հետևյալ թեմաներով` արտիկուլյացիա, օկլյուզիա, ՔՍԾՀ –ի  խախտման 

ախտորոշում,կծվածքի բարձրության  նորմալացում , սպլինտ- թերապիա, 

անշարժ և շարժական պրոթեզավորում: 

Պիոտր Նագատովսկի

 Վարպետ – ատամնատեխնիկ ( Լեհաստան)

Գինը՝ 90 000 դրամ

Գրանցում մինչև Ապրիլի 20- 10% զեղչ

ՀՍՄ անդամների մասնակցությունը-10% զեղչ

Երևան, Արգիշտիի փող., 7 շենք

ՀՍՄ ժամանակավոր գրասենյակ Աբովյան 34 ա 57/1

Գրանցման համար զանգահարել 
+374 99 52 14 42 +374 10 52 14 42

E-mail:ardunion@gmail.com
www.facebook.com/armdentunion
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