Kursy ortodontyczne LBO - poziom II:
dwuletni program obejmujący 4 dwudniowe sesje
Sesja 3: kwiecień 2022 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 3: kwiecień 2022 r.
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
• Dogięcia stopniowe
• 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 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.

