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Пәннің қысқаша мазмұны
 Бұл тіс қатарын брекетсіз түзетудің ең заманауи тәсілі.  

      Компьютеризирленген технология көмегімен емдеу алдында 
диагностика жасалынып, соңғы нәтиже мен тістердің сыртқы көрінісі 
құрастырылады. Мөлдіп алынбалы элайнерлер (каппа) әр науқасқа 
жеке жаслынады және әр 2  апта сайын ауыстырылады.  

 

Көрінбейтін немесе лингвальды брекеттер.  

Басты артықшылығы - тістерде мүлдем байқалмайды. Тістердің ішкі 
бетінде орналасқандықтан науқасқа және дәрігерге де тістердің жылжуын 
визуальді  бақылау және олардың ауыз қуысының жұмсақ тіндеріне, ерінге, 
жалпы бет келбетіне қатынасты орналасуын бағалауды оңайлатады. 
Эстетикалық мәселелер болмағандықтан науқастың тез арада 
ортодонтиялық емнің тоқтату мүмкіндігін азайтады (мысалы, тоймен 
байланысты) 



 

Мөлдір каппалардың брекеттен айырмашылығы неде? 
Элайнерлердің басты артықшылығы – олар күлу кезінде жәнесөйлеу 
кезінде көрінбейді. Ең эстетиалық брекеттердің өздері тістердің 
вестибулярлы бетінен жабыстырылады, айналадағыларға байқалады.  
 
Брекет көмегімен жасалынатын ортодонтиялық ем әрқашан болжам 
нәтижелі болады. Бірде бір маман брекет-жүйесін  шешкеннен кейін 
қандай нәтиже болатынын нақты айта алмайды. Мөлдір каппалардың 
қолдану кезінде науқас және дәрігер нәтижесін емнің басталуына дейін 
көруге мүмкіндігі бар.  
 
Бректтерге қарағанда  элайнерлер тістердің кіреукесін зақымдамайды, 
нәтижесінде тіс жегі мен жағымсыз иістен қорғайды. Себебі, 
гигиеналық процедураларда науқас қалыпты режимде қосымша 
ортощетка, иррегатор және басқа да құралдарсыз жасай алады.  
 
Тістемді каппамен емдеу кезінде қызыл иектің ұрттың және тілдің 
брекет жүйеге қарағанда зақымдалуы болмайды.  
 
Кез келген ортодонтиялық ем маманға коррекция және бағалау үшін 
жиі келуілерін талап етеді. Егер сіз өзілигирленетін брекет жүйесін 
қолдансаңыз 5 аптада 1 келуіңіз керек.  
 
Каппалармен тістемнің жөнделуі: қолдануға көрсеткіштері 
Бүгінгі таңда ортодонтиялық каппалар тістерді түзету және тістемді 
жөндеу мақсатындағы ең жоғары технологиялық және заманауи тәсіл 
болып табылады. Элайнерлермен емдеуге болатын жағдайларды 
қарастырып өтейік:  



 Басты артықшылығы - тістерде мүлдем байқалмайды. Тістердің ішкі бетінде 

орналасқандықтан науқасқа және дәрігерге де тістердің жылжуын визуальді  

бақылау және олардың ауыз қуысының жұмсақ тіндеріне, ерінге, жалпы бет 

келбетіне қатынасты орналасуын бағалауды оңайлатады. Эстетикалық 

мәселелер болмағандықтан науқастың тез арада ортодонтиялық емнің 

тоқтату мүмкіндігін азайтады (мысалы, тоймен байланысты) 

 Тағы бір артықшылығы, маман үшін маңызды болып табылатын – 

кезеңдермен тістердің жылжуын жоспарлау және оптимальды 

нәтижеге жету үшін барлық параметрлері қарастырылған брекеттерді 

жасау. Шынына келгенде, жеке тапсырыспен жасалынған лингвальды 

брекеттердің бағасы өте жоғары, бірақ жүз пайызға өзін ақтайды.  

 Келесі артықшылығы – лингвальды брекеттерді қолдану кезінде қызыл 

иек қабынулары және гингивит вестибулярлы жүйелерге қарағанда 

сирек кездеседі.  
 

 



Когнитивті білім Операциональді 

(дағдылар) 

Аксиологиялық 

(коммун. дағды) 

Құқықтық 

сұрақтар 

Өзін өзі оқыту  

Тіс жақ жүйесінің 

дамуының жастық 

ерекшеліктері  

Тіс жақ 

аномалиялары: 

түрлері және 

классификациясы   

Тіс жақ 

аномалияларының 

этиологиясы  

Тіс жақ 

аномалияларының 

диагностика әдістері 

•Әр түрлі 

кезеңдердегі тіс жақ 

жүйесінің 

морфологиялық және 

функциональді 

өзгерістерін анықтау 

•Балаларда тіс жақ 

аномалиялары 

түрлерін 

диагностикалау , 

ортодонтиядағы 

диагноз қою 

классификацияларын 

қолдану  

• Пренатальды және 

постнатальды 

аномалиялардың 

этиологиялық 

факторларын анықтау 

•Балалармен және 

ата-аналармен 

психологиялық 

контактқа кіру және 

оны құрай білу 

• Ұжыммен және 

студенттермен 

жұмыс кезінде 

коммникативті 

дағдыларды 

қолдана білу 

•Студентке 

балармен 

клиникалық жұмыс 

жасауды үйрете 

білу 

• Студенттердің 

және 

оқытушылардың 

құқықтары  

•ҚР денсаулық 

сақтау туралы Заңы 

• ҚР әлеуметтік 

саясаты 

• Балалар 

стоматологиялық 

мекемелерде емдеу 

профилактикалық 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

• Балалар 

стоматологиялық 

мекемелерінде 

санитарлы-

эпилемиологиялық 

бақылау жүргізу 

•Қосымша 

әдебиетпен және 

ғаламтормен 

(оқу,анықтамалық, 

нормативті, 

ғылыми)  

•Кафедра 

оқытушыларының 

бастауымен 

ғылыми зерттеу 

жұмыстарын өткізу.  



 Тәжірибелік сабақтарда жақ бет аймағындағы тұрақты 
аномалиялар мен деформациялардың алдын алу 
мақсатында  санитарлы ағартушылық жұмыстарды 
жүргізу үшін  қалыптасып жатқан және қалыптасқан 
аномалиялардың симптомдары, бет-тіс-жақ жүйесінің 
қызметінің бұзылыстары зерттеледі. Бұл салауатты өмір 
салтына, жұмыс орнындағы сәттілікке және беттің 
эстетикасына әсер етеді.  
 

 
 Бүгінгі таңда ортодонтиялық каппалар тістерді  
түзету және тістемді жөндеу мақсатындағы ең  
жоғары технологиялық және заманауи тәсіл болып  
табылады. Элайнерлермен емдеуге болатын  
жағдайларды қарастырып өтейік:  
 

 



 

 

 Invisalign – Элайнерлерінің артықшылықтары 

 1. Элайнерлердің жеке-дара дайындалуы сіздің тістеріңіз үшін мінсіз сәйкес келуін 

қамтамасыз етеді, бұл тітіркену мен жырықтардың болу қаупін төмендетеді.  

 2. Invisalign жүйесі сіздің еміңіз қашан аяқталатынын болжауға мүмкіндік беру үшін 

құрастырылған . Емді бастамай тұрып науқас соңғы нәтижені көре алады. Align Technology 

ClinCheck® программасының көмегімен емдеудің виртуальді жоспары жасалынады. Ем 

басталмастан бұрын соңғы нәтижені көруге болады, яғни ем барысындағы тістердің жылжу 

бағытын бақылауға болады.  

 3. Элайнерлер брекеттерге және доғаларға қарағанда айналадағыларға байқалмайды. Оңай 

шешіледі, тағам қабылдау кезінде ыңғайсыздық туғызбайды.  

 4. Элайнерлер – дұрыс емес тістемді түзетудің гигиенасы жоғары тәсілі. Invisalign басты 

артықшылығы – тағам қалдықтары тұрып қалатын металл ленталардың, брекеттердің немесе 

сандардың болмауы. Invisalign шешуге болатындықтан тіс қақтарының өсуін, тістердің қажалуын 

және қызыл иек ауруларын алдын алуға мүмкіндік береді.  

 5. Лингвальнді брекеттер тағы бір артықшылығы - маман үшін маңызды болып табылатын – 

кезеңдермен тістердің жылжуын жоспарлау және оптимальды нәтижеге жету үшін барлық 

параметрлері қарастырылған брекеттерді жасау. Шынына келгенде, жеке тапсырыспен 

жасалынған лингвальды брекеттердің бағасы өте жоғары, бірақ жүз пайызға өзін  

 6. Келесі артықшылығы – лингвальды брекеттерді қолдану кезінде қызыл иек қабынулары және 

гингивит вестибулярлы жүйелерге қарағанда сирек кездеседі.  

 

 



Тістердің топталуы 
Тіс қатарында орын аз болғандықтан, тістер осі бойынша бұрылып, бір-біріне 

жақындасып тығыз орналасуы 

Дистальді жақ жоғарғы жаққа қатысты орналасуы – артқа 

қарай 

Ашық тістем 
Тістердің алдыңғы немесе бүйір топтарының басым бөлігі бір-бірімен 

түйіспейді.  

Айқас тістем 
Қалыпты тістем кезінде жоғарғы жақ төменгі жаққа қарағанда кең, алдыңғы 

және бүйір бөлігінде жауып тұрады.  

Тік тістем 
Жоғарғы күрек тістер төменгі күрек тістердің кесу қырларымен түйіседі. 

Барлық тістем аномалиялары сияқты тік тістем тістердің топталуымен қатар 

жүре алады.  

Мезиальды тістем 
Төменгі жақтың жоғарғы жаққа қатысты орналасуы – алдыға қарай.  



Пәннің пререквизиттері: 

- қалыпты анатомия 

- стоматологиялық ауруларды алдын алу 
 

 

 

Пәннің постреквизиттері: 
-балалар жасындағы стоматология,  

-ортопедиялық стоматология, 

-терапиялық стоматология,  

- хирургиялық стоматология. 

 




