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Günümüz diş hekimliğinde ortodonti endikasyonu olan erişkin hastaların ortodontik uygulamaları tercih etmemesinin en önemli nedeni estetik 
kaygılardır. Bu açıdan lingual ortodonti, gerçek anlamda görünmeyen tek ortodontik tedavi seçeneği olarak, sadece hasta memnuniyetini 
sağlamakta kalmayıp hekim lerin vaka sayısının artmasında da vazgeçilmez bir konum almıştır. Bu program lingual teknik ve Incognito Lingual 
Tedavi Sistemi ile vakalarını tedavi etmek isteyen tüm ortodontistlere tekniğe hakim olma, hali hazırda sistemi kullanıyorlarsa bilgisini ve pratiğini 
ilerletme ve çeşitli vakaların tedavi süreçlerini takip ederek klinik ve teorik olarak tam bir donanım sağlamayı hedefler. 
 
Bu süreç ile birlikte başlangıç seviyesinden ileri düzeye adım adım lingual bilgi ve beceri geliştirilecek ve kurs bitiminde günlük muayenehane pratiğinize 
Incognito Lingual Tedavi Sistemi ile lingual ortodontik tedaviyi başarılı bir şekilde dahil edebileceksiniz. Yine klinik uygulamada birlikte başladığımız 
iki vakanın tedavi sürecini tüm aşamalarıyla takip edebilecek ve kendi başladığınız vakanın tedavi sürecini birlikte yöneteceğiz. Dolayısıyla kurs 
bitiminde tüm katılımcıların vakaları, birlikte başladığımız iki vaka ve kendi vakanız olmak üzere çok çeşitli klinik uygulamalara sahip olmuş olacaksınız. 
 
• Program süresi 1 yıldır.
• Yıl içerisinde 5 modül olarak planlanmıştır. Her bir modül tam gündür (09:30-17:00).

Programın Ajandası
Modül 1: Lingual Ortodonti’ye Giriş ve Incognito Lingual Tedavi Sistemleri         12 Ocak 2018
Modül 2: Dijital Set-up Planlama, Sınıf I Vakalarda Uygulamalar ve Incognito Lite Sistem         16 Mart 2018
Modül 3: Sınıf II Vakalarda Lingual Tedavi Yaklaşımı                                                                     25 Mayıs 2018
Modül 4: Çekimli Vakalarda Lingual Ortodonti                                                        07 Eylül 2018 
Modül 5: Sınıf III Vakalarda Uygulamalar ve Vaka Bitirme Prosedürleri      21 Aralık 2018

İstanbul  
Acıbadem Maslak Hastanesi
Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği



Kurs kayıt için irtibat: 3M, Gizem Resmi
E-mail: gresmi@mmm.com
Kurs hakkındaki teknik bilgiler için irtibat: Arzu Eldemir
Tel: 0530 109 3810 
Kurs hakkında bilgi için:   www.lingualortodontiegitimi.com

Dr. Didem Aktan, 1985 yılında İstanbul’da doğmuş orta ve lise öğrenimini Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.  
Daha sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapmış, aynı fakültenin Ortodonti  
Anabilim Dalı’nda uzmanlık ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 

2012 yılından beri yoğunlukla lingual ortodonti ile ilgilenen Dr Aktan, bu konuda yerli ve yabancı bir çok kongre, 
sempozyum ve sertifikasyon programlarına katılmıştır.  Dr Aktan yurt içinde lingual ortodonti ile ilgili klinik çalışmalarını 
sürdürmekte olup, yurt dışı kliniklerle ve derneklerle de ortak çalışmalar yürütmektedir.

SERTİFİKALAR
 
• INCOGNITO Users Meeting, 7 Oct 2017, Paris, France
• PRESENTATION SKILLS Course, 13-14 July 2017, Dubai
• INCOGNITO Refresher Course, 29 Jun 2017, Bangkok, Thailand
• 2D LINGUAL System, 31 March-1 April 2016, Istanbul, Turkey
• INCOGNITO Advanced Course. 11 March, 2016, Dusseldorf, Germany
• INCOGNITO Users Meeting. 3 Oct, 2015, Istanbul, Turkey
• INCOGNITO Advanced Course. 5 Jun 2014, Lake Como, Italy  
• INVISALIGN Certification Course. 21 Feb 2014, Istanbul Turkey
• Orthodontic Treatment Mechanics The Preadjusted Appliance Course.20-21 May 2013, Istanbul, Turkey
• LINGUAL STRAIGHT WIRE  (LSW) Certification Course 18-19 Jan 13 / 1-2 Mar 2013. Istanbul, Turkey
• HARMONY Certification Course – Invisible Orthodontic Treatment. 1 Feb 2012. Istanbul, Turkey.
• INCOGNITO Appliance System Certification Course. 21-22 Sept 2012. Istanbul, Turkey
• E-CLINER Certification Course. 02 Dec 2011. Istanbul, Turkey
• CLEAR ALIGNER System Certification Course. Invisible Orthodontics. 14 Mar 2010. Istanbul, Turkey.
• Ortodontide sabit ankraj sistemleri (Prof. Dr. Birte Melsen, Şubat 2009)

Dr. Didem Aktan



Modül 1 - Teorik
• Lingual ortodonti felsefesine giriş, neden lingual ortodonti?
• Lingual ortodontinin avantajları
• Lingual ortodontinin mekanik ve teropatik yararları
• Kişiye özel sistem nedir? Neden kişiye özel sistem tercih etmeliyiz?
• Incognito braket sisteminin özellikleri, diğer lingual sistemlerle karşılaştırılması
• Incognito braket sisteminin yakın tarihi
• Digital ve manuel setup nedir?
• İncognito sistem braketlerinin laboratuarda hazırlanma ve üretim aşamalarının incelenmesi
• Hangi vakalar incognito braket sistemi ile tedavi edilebilir? Endikasyonlar ve kontrendikasyonlar
• Basitten karmaşığa vaka örnekleri 
• Tedavi süreleri
• Lingual ortodontik tedavi için materyal toplama, fotoğraflama aşamaları
• Vaka belirledikten sonra sisteme giriş, lingual sistem bakış açısıyla tedavi planı yapılması
• Ölçü alma aşamaları ve dikkat edilmesi gerekenler
• Lingual ortodontide kullanılan el aletleri
• Lingual ortodonti hakkında hastayı bilgilendirme
• Incognito Lingual Tedavi Sistemi ve tedavi planı
• Dijital set up
• Çekimli ve çekimsiz vakalar
 
Modül 1 - Pratik
• İki ayrı vakadanIincognito braket sistemi uygulamak üzere ölçü alınması (alt ve üst)
• İki vakanın fotoğraf ve röntgen kayıtlarının alınması
• İki vakanın tedavi planlamasının yapılması
• Incognito laboratuar istek formunun doldurulması
• TMP nedir, nasıl çalışır?
• Katılımcıların birbirlerinden ölçü alma uygulaması
 
   Önemli
• Bir sonraki uygulamaya kadar katılımcı hekimlerimizden Incognito Lingual Tedavi Sistemi uygulayacakları hastayı belirlemeleri rica olunur.
• İlgili vakanın tüm materyalini bir sonraki bölüme getirmeleri ve Teorik bölümde tartışılabilmesi amacıyla bir sonraki bölümden 1 hafta önce 
dosyayı drdidemaktan.com adresine mail yoluyla ulaştırmaları istenmektedir. 
• Klinik uygulamada gösterildiği şekilde ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar - panaromix ve sefalometrik röntgen
-sefalometrik röntgen analiz sonuçları
-alt üst alçı model ve kapanış kaydı 



Modül 2 - Teorik
• Digital set up değerlendirme
• Ark teli bağlama, self retaining slot uygulaması
• Incognito Lingual Tedavi Sistemi için elastik bağlama modelleri (overtie, powertie, o-ring)
• Özel durumlarda uygulanan elastik bağlama yöntemleri (lasso, o-lasso, chicance)
• Elastik bağlama modeli uygulaması
• Arka dahil edilemeyen dişlere yer edinimi
• Çekimsiz Sınıf I vakalarda uygulanacak tellerin ve aksesuarların seçimi
• Incognito Lingual Tedavi Sistemi tedavi planlaması -Laboratuar formunun doldurulması
• Çekimsiz Sınıf I vaka örnekleri, kullanılan mekanikler ve aksesuarlar
• Incognito Lite Sistem’de ark teli seçimi
• Incognito Lite Sistem ve vaka örnekleri
• Rebonding prosedürü
• Indirekt bonding prosedürü
• İlk seans braket uygularken dikkat edilecek önemli noktalar
 
Modül 2 - Pratik
• Önceki seans klinikte ölçüleri alınıp planlaması yapılmış 2 hastanın digital set up değerlendirmesi
• Tüm katılımcıların vakalarının birlikte planlanması ve Incognito laboratuar istek formunun doldurulması
• Bir vakanın alt çene bir vakanın üst çene olmak üzere Incognito braketlerinin ve ark telinin klinikte uygulanması
• Arka dahil edilemeyen dişler için yer kazanma uygulaması
• Gerekliyse stripping
• Uygulama sonrası fotoğraflama
• Katılımcıların vakalarında ilk seans uygulamalarının planlanması

   Önemli
• Katılımcılardan kendi vakalarına uyguladıkları alt ve üst çene braketlerini takiben o seans ve 4 hafta sonra ağız içi fotoğraflarını almaları ve 
   teorik bölümde tartışılmak üzere bir sonraki bölümden 1 hafta önce dosyayı drdidemaktan.com adresine mail yoluyla ulaştırmaları istenmektedir.



Modül 3 - Teorik
• Sınıf II vakalara yaklaşım
• Lingual ortodontide Forsus mu, Herbst mü, Sınıf II lastik mi?
• Çekimsiz Sınıf II vakalarda uygulanacak tellerin ve aksesuarların seçimi, laboratuar sipariş formunun doldurulması
• Forsus uygulaması için ark teli seçimi ve ağız içi prosedür
• Herbst uygulaması için ark teli seçimi ve ağız içi prosedür
• Çekimsiz Sınıf II vaka örnekleri ve tedavileri
• Interdisipliner tedavi yöntemleri ve vaka örnekleri
 
Modül 3 - Pratik
• Birlikte başlanan iki vakanın aşama aşama fotoğraflar üzerinde durum değerlendirmesi
• Birlikte başlanan iki vakanın ara tedavi aşamasının klinik gözlemi, gerekli uygulamaların yapılması
• Devam eden iki vakanın fotoğraf kaydının alınması
• Katılımcıların tüm vakalarının birlikte değerlendirmesi ve gelecek seans yapılması gereken uygulamaların planlanması
• Buton yapımı 
• Forsus/ Herbst uygulaması

   Önemli
• Katılımcılardan kendi vakalarına uyguladıkları alt ve üst çene braketlerini takiben o seans ve 4 hafta sonra ağız içi fotoğraflarını almaları ve  
   teorik bölümde tartışılmak üzere bir sonraki bölümden 1 hafta önce dosyayı drdidemaktan.com adresine mail yoluyla ulaştırmaları istenmektedir.



Modül 4 - Teorik
• Çekimli tedavilerde lingual ortodontik yaklaşım
• Çekimli tedavilerde ark teli seçimi.
• Çekimli tedavilerde çekim boşluğunun kapatılması ve ankraj arttırma yöntemleri
• Çekimli Sınıf I vaka örnekleri
• Çekimsli Sınıf II vaka örnekleri
• Lingual ortodontide vertikal kontrol
• Open bite vakalar ve çözümleri
• Deepbite vakalar ve çözümleri
• Transversal kontrol, çapraz kapanış çözümleri
• Ortahat kontrolü
 
Modül 4 - Pratik
• Birlikte başlanan iki vakanın aşama aşama fotoğraflar üzerinden durum değerlendirmesi
• Birlikte başlanan iki vakanın ara tedavi aşamasının klinik gözlemi, gerekli uygulamaların yapılması
• Devam eden iki vakanın fotoğraf kaydının alınması
• Katılımcıların tüm vakalarının birlikte değerlendirmesi ve gelecek seans yapılması gereken uygulamaların planlanması
• Gerekliyse finishing bükümü
• Finishing lastiklerin uygulanması
• Düzeltme arkı istenmesi

   Önemli
• Katılımcılardan kendi vakalarına uyguladıkları alt ve üst çene braketlerini takiben o seans ve 4 hafta sonra ağız içi fotoğraflarını almaları ve 
   teorik bölümde tartışılmak üzere bir sonraki bölümden 1 hafta önce dosyayı drdidemaktan.com adresine mail yoluyla ulaştırmaları istenmektedir.



Modül 5 - Teorik
• Klinik tavsiyeler, tedavi süresince karşılaşılabilecek durumlar
• Angulasyon problemleri
• Üçüncü düzen kontrolü
• Sınıf III vakalara lingual ortodontik yaklaşım 
• Finishing prosedürleri 
• Finishing elastikleri
• Düzeltme arkı seçimi
• Düzeltme bükümleri
• Düzeltme arkı istedik ancak finishing istediğimiz gibi olmadıysa?
• Debonding prosedürü
• Pekiştirme prosedürleri
 
Modül 5 - Pratik
• Birlikte başlanan iki vakanın aşama aşama fotoğraflar üzerinden durum değerlendirmesi
• Birlikte başlanan iki vakanın ara tedavi aşamasının klinik gözlemi, gerekli uygulamaların yapılması
• Devam eden iki vakanın fotoğraf kaydının alınması
• Katılımcıların tüm vakalarının birlikte değerlendirmesi ve gelecek seans yapılması gereken uygulamaların planlanması.
• Debonding
• Retainer ve essix uygulaması

   Önemli
• Katılımcılardan kendi vakalarına uyguladıkları alt ve üst çene braketlerini takiben o seans ve 4 hafta sonra ağız içi fotoğraflarını almaları ve  
   teorik bölümde tartışılmak üzere bir sonraki bölümden 1 hafta önce dosyayı drdidemaktan.com adresine mail yoluyla ulaştırmaları istenmektedir.



3M Türkiye 
Şehit Sinan Eroğlu Cad. Akel İş Merkezi No: 6 A Blok Kavacık - Beykoz / İstanbul 
T: +90 216 538 0777 F: +90 216 538 0799

Özet: 
Kurs süresince Incognito Lingual Tedavi Sistemi, aşağıdaki başlıklar altında hem klinik uygulama hem de teorik toplantılar ve vaka örnekleri ile 
tüm yönleriyle incelenecek ve tartışılacaktır.

• Endikasyonları ve kontrendikasyonları 
• Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III Malokluzyonlarda Tedavi Yaklaşımı
• Bonding aşamasından Debonding aşamasına kadar gecen süreçte uygulanan teknikler
• Vakaya uygun ark teli seçimi
• Incognito Lite 
• Digital planlama
• Ligatürleme teknikleri 
• Hasta memnuniyeti 
 
Önemli Bilgiler:
• 5 modülden oluşan Uygulamalı Lingual Tedavi Sertifika Programı’nın ücreti kdv dahil 4500 €.
• Kayıt ücretine 1 adet Incognito vakası (toplam 2 çene) ve Incognito Typodont dahildir.
• Katılımcı sayısı 7 kişi ile sınırlı olup program minimum 5 kişi ile yapılacaktır.
• Her bölüm bir tam gün için planlanmıştır. (09:30-17:00)
• Kesin kayıt için son tarih: 25 Aralık 2017’dir.


