Ormco School
of Orthodontics
Esmakordselt käivitab Ortomax koostöös
Ormco sertifitseeritud lektorite Andrei ja
Sergei Tihhonovidega Baltikumis Ormco School
of Orthodontics koolitussarja.
Ormco School of Orthodontics’ i neljatsüklilise programmi
kogukestvus on 128 tundi, olles seega laialdaseim ortodontiaalane
täiendus- koolitus Baltikumis. Programmi kogukestvus on 1,5 aastat.
Paljud osavõtjad on antud koolitusprogrammi nimetanud miniresidentuuriks, kust saadavad praktilised ja teoreetilised teadmised on
igapäevatöös hindamatu väärtusega.
Koolitussarja loenguid viivad läbi tunnustatud doktorid Andrei ja
Sergei Tihhonovid, kes on oma ettekannetega esinenud mitmetel
olulistel rahvusvahelistel konverentsidel- AAO, Damon Forum,
Ormco Symposium jt,.
Kursuse töökeeleks on vene keel. Lektorite loengupidamise stiil on
väga rahulik ja selge, seega keelebarjääri ei maksa karta. Lisaküsimused ja diskussioon võib toimuda nii vene kui ka inglise keeles.
Programmis kasutatavate materjalide ja breketite rõhk on küll Ormco toodangul, kuid teadmised ja nipid on siiski universaalsed, nii et
mingit “ajupesu” ei maksa karta.

Sergei Tihhonov
Arst- ortodont ja konsultant Ormco toodete kasutamise osas. Osalenud
mitmetel rahvusvahelistel kongressidel Inglismaal (ESLO 2010), USA-s
(AAO 2011, Damon Forum 2012, Damon Forum 2013, Ormco Sümpoosium 2012). Viinud läbi erinevaid ortodontiaalaseid seminare.

Andrei Tihhonov
Arst- ortodont ja konsultant Ormco toodete kasutamise osas. Alustas
tööd Damon süsteemiga 2004a. Osalenud mitmetel rahvusvahelistel
ortodontiaalastel kongressidel (Damon Sümpoosium, Damon Forum).
Viinud läbi sadu ortodontiaalaseid seminare enam kui 30 linnas ja
seitsmes riigis. Sertifitseeritud Euroopa lektor teemal “Damon System”.

Õppeprogramm
Kaheaastane programm koosneb neljast õppetsüklist (1A, 1B, 2 ja 3) ning online tugisüsteemist.
Iga õppetsükkel neljast koolituspäevast. Programmi läbinutele väljastatakse vastav sertifikaat.

1A

3 kuud Q

1B

7 kuud Q

2

10 kuud Q

3

4 kuud Q SERTIFIKAADI
SAAMINE

Õppetsüklite kirjeldus
1. PÄEV
Konsultatsioon: mida patsiendile
soovitada ja mida mitte; patsientide motiveerimine, vastused patsientide küsimustele,
millist tulemust patsiendile võib lubada ja
mida mitte, milliseid patsiente ei saa ravile
võtta, Damon breketite eelised.
Fikseeritud ortodontilised aparaadid:
erinevad breketitüübid (metallbreketid,
keraamilised, iseligeeruvad, traditsioonili-

sed, aktiivsed, passiivsed), breketite ehitus,
Damon, Inspire Ice, STb breketite ehitus,
digitaalsed võimalused.
Iseligeeruva süsteemi filosoofia ja eelised:
Visiitide tihedus, suuhügieen, iseligeeruva
süsteemi erinevused võrreldes mitte-iseligeeruva süsteemiga (hõõrdumine, libisemine); mis toimub erinevates etappides
Praktilised oskused: Ortodontilised instrumendid

2. PÄEV
Diagnostika: Näo ja suusisene fotografeerimine, pildistamise metoodika, anamnees,
jäljendite võtmine ja mudelite tegemine.
Diagnostiliste andmete analüüs: OPTG
analüüs, piltide analüüs, diagnostiliste
mudelite analüüs

Raviplaani koostamine: Eesmärgi ja
ülesannete valik, kompromiss patsiendiga
raviplaani valikul, ravi on seotud näo kujuga,
hammaste eemaldamine (küsimus, kas teha
või mitte), eemaldamine või separatsioon
Kliiniliste juhtude arutelu
Praktilised oskused: Diagnostiline osa

3. PÄEV
Raviplaani koostamine (jätkub):
Class I, II, III
Raviplaani koostamine erinevate hambumuste korral

Raviplaani arutelu: Millele tähelepanu
pöörata? Arusaamine torque’st ja angulatsioonist. Damon süsteemi torqide valik.
Ohud ja vead torque valikul. Näited.
Fikseerimine: Ülevaade erinevatest mater-
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jalidest breketite fikseerimisel, materjalide
valik, hambapinna ettevalmistus breketite
paigaldamiseks. Fikseerimise põhimõtted.

Praktilised oskused: Eraldiseisvad ortodontilised manipulatsioonid. Damon breketite
avamine sulgemine. Töötamine nuppude ja
konksudega.

4. PÄEV
Breketite positsioneerimise reeglid:
Breketite positsioneerimine, fikseerimise
kõrgus, angulatsioon, rotatsioon. Lubatavad
vead. Tuubide fikseerimise metoodika.
Kaudne fikseerimine (teoreetiline osa):
Reeglid mudelite märgistamisel ja breketite

positsioneerimisel mudeli peal. Kõrguse
valik, mis sõltub konkreetsest kliinilisest
situatsioonist. Selgitus, kuidas breket on erinevatel juhtudel suus fikseeritud. Tüsistuste
võimalused kaudse fikseerimise korral.
Praktilised oskused: Breketite positsioneerimine mudelitel, erinevate oskuste õppimine.

1. PÄEV
Ortodontilised kaared: Erinevad
ortodontilised kaared, nende omadused ja
milliseid kaari, mis faasis kasutada. Üldlevinud vead.
Damon kaarte järjekord: Kaarte valik erinavates situatsioonides, kliinilised näited
Tuubid ja võrud molaaridele: Plussid ja mii-

nused erinevate metoodikate kasutamisel
Tuubide, võrude valik erinavetel juhtudel
Hambumuse avamine
Stopperite kasutamine: kuhu ja kuidas?
Eelneva materjali kordamine
Praktilised oskused: Ortodontilised instrumendid. Kaarte järjestus ja paigaldamine.

2. PÄEV
OPTG analüüs ja breketite ümberkleepimine.
Üleminek tugevatele kaartele. Plaaniväline
kontroll. Varajane ravi enne hambumuse

väljakujunemist. Kliiniliste juhtumite arutelu.
Praktilised oskused: Üleminek tugevatele
kaartele

3. PÄEV
Professionaalne fotografeerimine. Bite
Turbos paigaldamise metoodika erinevate

breketite korral. Eelnevate kliiniliste juhtumite arutelu

4. PÄEV
Ülevaade elastikutest (läbimõõt, jõud)
Üksikute hammaste eemaldamine ja
ravimine
Ravi lõpetamine: millal ja kuidas?
Reteineri paigaldamine: mida teada, erine-

vad vahendid, fikseerimise metoodika
Reteineraparaadid
Eelnevate kliiniliste juhtumite arutelu
Praktilised oskused: Damon breketitele
konksude paigaldamine. Niti vedude
kasutamine kaartele.
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2. tase – koosneb 4 päevasest seminarist, mis sisaldab teoreetilist ja praktilist osa.
Esimese osa kordamine, detailsem kirjeldus ja materjali kinnistamine. Küsimused ja
vastused.
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3. tase- sobib arstidele, kes läbisid esimese ja teise taseme.
Teemad: anomaalse hambumuse ravi, efektiivsuse tõstmine igapäevapraktikas

Kõik kursusel osalejad saavad ligipääsu spetsiaalsetele vebinaridele ja muudele online
õppematerjalidele.

PROGRAMMI AJAKAVA
Õppetsükkel 1A 4.-7. aprill 2015 a
Õppetsükkel 1B 31. juuli - 3. august 2015 a
Õppetsüklite 2 ja 3 toimumise kuupäevad teatame jooksvalt.
ÕPPEPÄEVA ESIALGNE AJAKAVA
10:00 - 11:40 - loeng
11:40 - 12:00 - kohvipaus
12:00 - 13:30 - loeng
13:30 - 14:30 - lõuna
14:30 - 16:10 - loeng
16:10 - 16:30 - kohvipaus
16:30 - 18:00 - loeng
MAKSUMUS
Programmi kogumaksumus on 1800 €
1A õppetsükli hind 390 €
1B, 2, 3 õppetsüklite hinnad 540 €
REGISTREERIMINE
e-mail: info@ortomax.ee / telefon +372 622 8111
TÄIENDAV INFORMATSIOON
www.orthodontia.ru
www.ortomax.ee

