Kursy ortodontyczne LBO - poziom II:
dwuletni program obejmujący 4 dwudniowe sesje
Sesja 2: 3 – 4 grudnia (piątek - sobota) 2021 r.
Lokalizacja: Warszawa
Ten cykl kursów będzie organizowany w cyklu dwuletnim. W poszczególnych sesjach można
uczestniczyć w dowolnej kolejności.
Program poszczególnych sesji może być modyfikowany, dla wprowadzenia innych tematów.
Lokalizacja: Nowość: wszystkie kursy będą organizowane w Warszawie.
Program zajęć:
Dzień 1: Wykład od 09:00 do 16:00 (w tym lunch oraz przerwa kawowa). Pytania: od 16:00 do
17:00 (uczestnicy mogą skonsultować po jednym przypadku).
Dzień 2: Zajęcia od 9:00 od 16:00; od 16:00 do 17:00 (w tym czasie uczestnicy mogą
skonsultować po jednym przypadku).
Konsultacje osobiste z doktorem Larrym Brownem lub doktor Izabelą Pietruczuk - informacje w
zakładce „Konsultacje”.

Sesja 2: 3 - 4 grudnia (piątek - sobota) 2021 r.
Dzień 1 i 2:
Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. III.
Kurs obejmie ćwiczenie warsztatowe dopasowywania łuku stalowego 19x25.
Wykład:
Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów
pacjentów ortodontycznych z relacją kl. III, prowadzące do uzyskania świetnych, pod względem
ortodontycznym i estetycznym, efektów.
Prezentacja przypadków klinicznych przez dr Browna:
Pacjenci młodzi: Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i w wieku nastoletnim, z relacją
kl. III.
• Leczenie wad kl. III szkieletowych i zębowych.
• Lekarze często nieprawidłowo określają najlepszą porę zastosowania termoaktywnego
ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o demonstrację przypadków klinicznych relacji kl. III
zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, a kiedy ich stosowanie
nie jest konieczne.
Leczenie kl. III u dorosłych
• Zawsze pojawia się pytanie diagnostyczne: „gdzie leżą limity leczenia nieekstrakcyjnego i
niechirurgicznego?”
• Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych z
relacją kl. III.
Ćwiczenie demonstracyjne i powtórzenie: uczestnicy dopasują stalowy „łuk roboczy” 19x25:
wykonają dogięcie kołyskowe, dodatkowy tork koron (doprzedsionkowy i dojęzykowy).

Informacje i zapisy:
Cena dwudniowej sesji wynosi 1850 zł.
Zapisy oraz informacje w języku polskim lub angielskim:
Rajmund Chmielewski: info@LBOrthodontics.com.
Kontakt z dr. Larry’m Brownem: dr.larry.brown@belgacom.net.

