Nowe kursy poziomu II: dwuletni program obejmujący cztery odrębne, dwudniowe
sesje.
Lokalizacja: Warszawa
Sesja 1: 9 - 10 marca 2019 r.
Sesja 2: 7 - 8 października 2019 r.
Sesja 3: 6 - 7 marca 2020 r.
Sesja 4: październik 2020 r.
Sesja 1: marzec 2021 r.
Ten cykl kursów będzie organizowany w cyklu dwuletnim.
Program poszczególnych sesji może być modyfikowany, dla wprowadzenia innych tematów.
Lokalizacją (zmiana) wszystkich kursów będzie Warszawa.
Godziny zajęć wszystkich kursów:
Wykład od 9:30 do 16:30 (w tym przerwa kawowa oraz lunch).
Pytania: od 16:30 do 17:30 (uczestnicy mogą skonsultować po jednym przypadku).
Konsultacje osobiste z doktorem Larrym Brownem lub doktor Izabelą Pietruczuk - informacje w zakładce „Konsultacje”.

Sesja 3 6 – 7 marca 2020 r., Warszawa
Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 1.
Dzień 1
Wykład:
Wskazówki dotyczące leczenia, służące rozwiązywaniu problemów i finalizacji przypadków.
Przedstawione zostaną między innymi wskazówki:
 dla przypadków zgryzu otwartego i głębokiego
 dotyczące korekcji zgryzu krzyżowego
 dla przypadków uśmiechu dziąsłowego.
 dla przypadków korekcji linii pośrodkowych
 dotyczące stosowania sił elastycznych
 dotyczące stosowania dogięć stopniowych
 dla przypadków niezgodności wymiarów zębów
 dotyczące stosowania slicingu
 dotyczące technik przyklejania zamków
 dotyczące końcowego domykania przestrzeni poekstrakcyjnych
 dotyczące fibrotomii
 dotyczące retencji.
Dzień 2
Wykład:
Terapia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ).
 Terapia SSŻ dla pacjentów zamierzających poddać się leczeniu ortodontycznemu.
 Jak przeprowadzić kliniczną „diagnozę różnicującą SSŻ”.
 Terapia szyną/terapia ortotyczna: Dr Brown omówi stosowany terapię szyną, którą stosuje z
powodzeniem od trzydziestu lat.
 Leczenie ortodontyczne połączone z terapią szyną/terapią ortotyczną – jak „zarządzać"
tymi delikatnymi przypadkami.
 Prognoza i leczenie długoterminowe
 Zabiegi chirurgiczne: artroskopia, artroplastyka, całkowita wymiana stawu i inne.



Wykorzystanie zabiegów fizjoterapii i akupresury, które można wykonywać w gabinecie
dentystycznym.
Prezentacja przypadków klinicznych i wykład dr Browna

Informacje i zapisy:
Cena dwudniowej sesji wynosi 1650 zł (825 zł/dzień) lub 390 € (195 €/dzień).
Rabat 100 zł od ceny podstawowej przy wpłacie na min. miesiąc przed kursem.
Ostateczny termin wpłat za każdą z sesji upływa na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem.
Płatności należy przelewać na dowolne z poniższych kont bankowych:
77 1030 0019 0109 8530 0037 7522 (Citi Handlowy)
88 1140 2004 0000 3102 4611 2077 (mBank)

Posiadacz konta: Ling Plus; Częstochowa, ul. Lechonia 5/39.

UWAGA: w tytule przelewu prosimy koniecznie podawać
nazwisko uczestnika i datę kursu, którego wpłata dotyczy.
Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim:
Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com; tel. 34 36 63 595; 602 717 358.
Formularz zapisu: http://www.lborthodontics.com/4,8,13,zapisy.html
Kontakt z doktorem Larry'm Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net

