
 

 

 

Balandžio 5-7 d., Klaipėda 

 

  Teorinis, demonstracinis ir praktinis kursas su lekt. Tadu Koržinsku  
 

   Tadas Koržinskas, gyd. odontologas – burnos chirurgas, Straumann Pro Arch Center of Excellence, 

EDA/DGAZ/Vokietijos estetinės odontologijos sąjungos sertifikuotas estetinės, rekonstrukcinės ir funkcinės 

odontologijos specialistas  

 

    Odontologijos studijas baigė Ernst-Moritz-Arndt vardo universitete Greifswalde, Vokietijoje. 2004 metais 

buvo apdovanotas prestižine JAV Pierre Fouchard akademijos vardine stipendija už nuopelnus odontologijos 

mokslui ir praktikai. Dr. Diether Reusch privačioje praktikoje Westerburge, Vokietijoje, mokėsi estetinės ir 

rekonstrukcinės odontologijos. Vokietijos seniausiame privačiame podiplominių studijų institute 

„Westerburger Kontakte“ pradėjo savo kaip lektoriaus veiklą. 2009 metais Vokietijos estetinės ir funkcinės 

odontologijos sąjunga bei Europos odontologų asociacija suteikė sertifikuoto specialisto estetinėje 

rekonstrukcinėje odontologijoje bei funkcijos moksle vardą. Šią dvigubą sertifikaciją Europoje turi tik 14 specialistų. Nuo 2009 metų 

dirbo moksliniu bendradarbiu Frankfurto J.W.Getės Universiteto klinikų burnos, žandikaulių ir plastinės veido chirurgijos skyriuje, kur 

įgijo burnos chirurgo kvalifikaciją. Šalia savo klinikinės veiklos gydytojas Tadas Koržinskas atlieka mokslines studijas, skaito paskaitas 

ir veda kursus Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitose šalyse. 

 

APIE KURSUS 

Ar daug laiko praleidžiate prišlifuodami naujas rekonstrukcijas paciento burnoje? Sąkandžio registravimas Jums daugiau 

mistinis nei užtvirtintas darbo procesas? Įprastinė okliuzija, centrikas, gydomoji okliuzijos padėtis – galvos skausmą 

sukeliančios sąvokos? 

      Jei į visus šiuos klausimus atsakėte TAIP, tuomet šie kursai kaip tik Jums. Kursų metu sužinosite kaip akribiškai ir 

patikimai pasiekti tikslų darbo rezultatą kiekviename žingsnyje – pradedant nuo atspaudo nuėmimo iki okliuzijos 

modeliavimo artikuliatoriuje. Praktikinių kursų metu, kiekvienas žingsnis bus demonstruojamas gyvai ant paciento. 

Kiekvieną etapą kursantai išbandys vienas ant kito. 

TURINYS 
– Įvadas į instrumentinės stomatognatinės sistemos diagnostikos teoriją. 

– Diagnostiniai atspaudai iš alginato, silikono, hidrokoloido. Taisyklinga atspaudo 

nuėmimo technika. 

– Modeliai okliuzijos diagnostikai. Kaip teisingai suderinti atspaudines medžiagas ir gipsą. 

– Dažniausiai pasitaikančios modelių gamybos klaidos. 

– Darbas su vidutinių verčių veido lanku, atskaitinės plokštumos. 

– Viršutinio žandikaulio modelio montavimas artikuliatoriuje. 

– Alternatyvios modelių matavimo artikuliatoriuje galimybės, privalumų ir trūkumų analizė. 

– Maksimalios interkuspidacijos registracijos technikos. 

– Centriko registratas. Indikacijos, technikos, klaidos. Teisingas paciento paruošimas 

registracijai. 

– Apatinio modelio montažas su centriko registratu ir maksimalios interkuspidacijos 

registratu. 

– Split Cast testas modelių montažo patikrinimui. 

– Aksiografija (mechaninė, elektroninė), bazinių apatinio žandikaulio judesių registravimo 

technika, aksiogramų  geometrinė analizė artikuliatoriaus programavimui. Artikuliatoriaus programavimas. 

– Elektroninė ir mechaninė sąnarinio padėties analizė (ECPM ir CPM). 

– Bazinis supratimas apie okliuzijos funkcionavimą. 

Dalyvių skaičius – 12 odontologių (-ų), dantų technikių (-ų). 

Suteikiamas valandų skaičius – 24 val. 

Kaina: 1000 Eur     

F2 – INSTRUMENTINĖ STOMATOGNATINĖS SISTEMOS FUNKCINIŲ SUTRIKIMŲ DIAGNOSTIKA  

RENGINIO INFORMACIJA:  

Vieta: Bokštų g. 9, Klaipėda  Registracija: el.p. info@dentina.lt, tel. +37067560334 
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RENGINIO PROGRAMA 

 

Balandžio 5 d., ketvirtadienis 

 

9:00 – 9:15       Dalyvių registracija 

9:15 – 10:30       Paskaita „Įvadas į instrumentinės stomatognatinės sistemos analizės teoriją“ 

10:30 – 11:00     Demonstracija: Alginatiniai ir hidrokoloidiniai situaciniai atspaudai 

11:00 – 11:30     Kavos pertraukėlė 

11:30 – 13:00     Praktika: Alginatiniai situaciniai atspaudai 

13:00 – 14:00     Pietūs 

14:00 – 15:30  Paskaita „Diagnostinių modelių rūšys, gamybos ypatumai. Gipsai ir jų suderinamumas su 

atspaudinėmis medžiagomis. Modelių gamybos klaidos“ 

       Demonstracija: Diagnostinių modelių gamyba 

15:30 – 16:00     Kavos pertraukėlė 

16:00 – 18:00   Paskaita/Demonstracija „Ataskaitinės plokštumos diagnostikoje ir rekonstrukcijoje. Vidutinių 

verčių veido lankas. Modelių montavimas artikuliatoriuje“  
 

 

Balandžio 6 d., penktadienis 
 

9:00 – 10:30       Praktika:Vidutinių verčių veido lankas. IKPmax registratas. Modelių montavimas 

artikuliatoriuje. 

10:30 – 11:00      Kavos pertraukėlė 

11:00 – 12:00      Demonstracija ir praktika: Ruošinio centriko registratui gamyba 

12:00 – 13:00      Paskaita ir demonstracija: Apatinio žandikaulio padėtys ir jų registracija  

13:00 – 14:00      Pietūs 

14:00 – 15:30      Praktika: Apatinio žandikaulio padėties registracija (centrikas) ir modelių montavimas 

artikuliatoriuje 

15:30 – 16:00      Kavos pertraukėlė 

16:00 – 18:00       Demostracija ir praktika: Mechaninė aksiografija. Sagitalinio ir transversalinio nuolydžio kampo 

skaičiavimas artikuliatoriaus programavimui 

 

 

Balandžio 7 d., šeštadienis 
  

9:00 – 10:30        Paskaita, demonstracija ir praktika: Artikuliatoriaus programavimas 

10:30 – 11:00      Kavos pertraukėlė 

11:00 – 12:00      Paskaita, demonstracija: Elektroninė aksiografija. 

12:00 – 13:00      Demonstracija ir praktika: Apatinio žandikaulio padėčių analizė naudojant CPM instrumentą 

13:00 – 14:00      Pietūs 

14:00 – 15:30      Paskaita: Baziniai okliuzijos analizavimo principai. 

15:30 – 16:00      Kavos pertraukėlė 

16:00 – 17:00      Demostracija ir praktika: Okliuzijos analizavimas artikuliatoriuje. Ekvilibracijos planas 
 

 

F2 – INSTRUMENTINĖ STOMATOGNATINĖS SISTEMOS FUNKCINIŲ SUTRIKIMŲ DIAGNOSTIKA 

Teorinis, demonstracinis ir praktinis kursas  


