
МОВА:

10.00 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

11.45 ПРОДОВЖЕННЯ КУРСУ

14.00 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

17.00 ДИСКУСІЯ

ДЕМОНСТРАЦІЯ РОБОТИ З ПАЦІЄНТОМ НА КЛІНІЧНОМУ ПРИЙОМІ.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД КОМПАНІЇ HU- FRIEDY.

11.30 КАВО-ПЕРЕРВА

13.00 ОБІД

ПРОГРАМА КУРСУ:

«ÎÑÍÎÂÍÀ ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÂÅÄÅÍÍß Ã²Ã²ªÍ²×ÍÎÃÎ 
ÏÐÈÉÎÌÓ»
(2-é ð³âåíü)

Українська / російська

РІВЕНЬ:
Підвищений

ЛЕКТОР:
Др. Т. Волінська, Т. Вікович-Вдовенко

ВАРТІСТЬ КУРСУ:
6500 грн.

МІСЦЕ ТА ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
м. Київ

27.01.18, 26.05.18, 20.10.18

У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ:
Матеріали для практичних вправ, методичні 
матеріали, каво-перерви, обід

ПОТРІБНО МАТИ З СОБОЮ:
Власні інструменти для заточування, медичний 
одяг: змінне взуття, халат.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
тел. (067) 670 45 50 - Марія
facebook.com/perioschool
vk.com/public50348569
perioschool.com
perioschool.ua@gmail.com

Курс для лікарів-стоматологів та гігієністів. Відбувається на базі стома- 
тологічної клініки. Робота скейлерами та універсальними кюретами: 
знімання зубних відкладень в неглибоких пародонтальних кишенях до 4 
мм. Практичне порівняння ручних та електромеханічних  інструментів 
для скейлінгу. Унікальна можливість побачити демонстрацію алгоритму 
ведення гігієнічного прийому на пацієнті. А також обговорити помилки, 
які виникають при веденні пацієнтів з проблемами тканин пародонту. 
Заточування інструментів.

Оцінка клінічного статусу пародонту. Показання до професійної гігієни 
порожнини рота. Алгоритм ведення гігієнічного прийому-інструменти і 
методи. Огляд сучасних електромеханічних інструментів - переваги і 
недоліки. Ручний скейлінг  - техніки виконання, вибір інструментів. 
Використання хендібластеров (порошкоструйних апаратів), 
особливості роботи, критерії вибору порошку для хендібластера. 
Особливості гігієни у пацієнтів з ортодонтичними та ортопедичними 
конструкціями, імплантатами.

Індивідуальний підбір засобів для домашньої гігієни порожнини: техніки 
чищення зубів, використання та методика підбору щіток для очищення 
міжзубних проміжків, флосів. Огляд і техніка чищення зубів із застосу- 
ванням електричних зубних щіток. Іригатор як додатковий засіб гігієни. 
Огляд сучасних зубних паст і ополіскувачів порожнини рота: як і коли?

Відпрацювання навичок ручного скейлінга на фантомах із 
застосуванням скейлерів та універсальних кюрет. Огляд інструментів, 
рекомендованих для проведення професійної гігієни порожнини рота. 
Проведення та корекція індивідуальної гігієни. Контроль якості 
виконаних процедур.

Обов’язковою умовою участі в курсі є наявність сертифікату про участь 
в базовому курсі.

лікар-пародонтолог, PhD, 
керівник проєкту Perioschool,
віце-президент УАП, 
опінон-лідер компанії Hu-Friedy, 
приватна практика

ÒÅÒßÍÀ
Â²ÊÎÂÈ×-
ÂÄÎÂÅÍÊÎ
Лікар-пародонтолог клініки 
Євгєна Захаренка, опіньон-лідер 
компанії ТеРе, член УАП, ITI.
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