Kursy ortodontyczne LBO - poziom II:
dwuletni program obejmujący 4 dwudniowe sesje
Sesja 4: czerwiec 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 4: czerwiec 2022 r.
Wykłady:
Leczenie pacjentów dorosłych, ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, część 2.
Przeprowadzone zostanie powtórzenie materiału praktycznego
Dzień 1
Wykład:
Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych.
• Zęby zatrzymane: leczenie zatrzymanych kłów i przedtrzonowców.
• Ortodoncja pacjentów dorosłych: Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie
mechaniki leczenia różnych typów dorosłych pacjentów ortodontycznych, prowadzące do
uzyskania świetnych, pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów..
• Przypadki nieekstrakcyjne i ekstrakcyjne
• Ortodontyczne przygotowanie pacjentów do leczenia protetycznego oraz odbudowy
estetycznej
• Stosowanie miniśrub w skomplikowanych sytuacjach
• Szybka ortodoncja: przegląd metod tak zwanego „szybkiego leczenia ortodontycznego”
• Zastosowanie kortykotomii
• Tak zwane „sześciomiesięczne leczenie ortodontyczne”
Dzień 2
• Cefalometria i diagnoza.
• Postępowanie ortodontyczne w przypadkach rozszczepu wargi i podniebienia.
• Chirurgia szczękowo-twarzowa połączona z leczeniem ortodontycznym.
• Bezdech senny
• Przegląd ćwiczeń warsztatowych
Wykład:
Cefalometria i diagnoza
• Zostanie przeprowadzona 30-to minutowa demonstracja programu komputerowego do
wykonywania szkiców cefalometrycznych metodą dr. Browna: ten program do wykonywania
szkiców oraz analizy cefalometrycznej pozwala lekarzowi dentyście wykonać automatycznie,
w pięć minut, podstawowy szkic oraz pełną analizę wg dr. Browna.! Program ten jest wydajny i
precyzyjny. Jeśli masz już ten program, lub chcesz uczestniczyć w demonstracji korzystając z
tymczasowej licencji, skontaktuj się z Rajmundem - tel. +48 602 71 73 58 lub e-mail
info@lborthodontics.com i przywieź z sobą laptop.
• Podstawy szkicowania i analizy cefalometrycznej, z której korzysta dr Brown w procesie
diagnozowania i planowania mechaniki leczenia.
a. Usuwać albo nie usuwać? Oto jest pytanie.
b. Określanie, czy przypadek wymaga leczenia chirurgicznego: kamuflażowe leczenie
ekstrakcyjne lub zabiegi chirurgii szczękowo - twarzowej połączone z leczeniem
ortodontycznym.
c. Omówienie łączenia chirurgii szczękowo-twarzowej z leczeniem
ortodontycznym

Rozszczep wargi i podniebienia: rozważania na temat leczenia ortodontycznego i chirurgicznego
• Planowanie leczenia pacjenta z rozszczepem podniebienia.
• Sekwencja leczenia ortodontycznego/ortopedycznego i chirurgicznego pacjentów z
rozszczepami.
Omówienie problemu bezdechu sennego i chrapania.
• Omówienie etiologii i różnych rozwiązań
Ćwiczenie demonstracyjne:
Dla ostatniego przypomnienia, uczestnicy mogą i powinni zgłosić prośbę o przypomnienie
protokołu postępowania któregokolwiek z wcześniej wykonywanych ćwiczeń warsztatowych (prośby
należy zgłaszać przed kursem, aby organizatorzy mieli możliwość przygotowania prezentacji),.
Na przykład:
• Nadawanie odcinkowi łuku dodatkowego torku lub wykonywanie dogięcia kołyskowego na
łuku stalowym 19x25 lub dogięcia stopniowe.
• Stopy i haczyki
• Ekspandery i rotatory
• Łuki intruzyjne 16x22 NiTi.
• Korektor NiTi do kl. II
• Wyciągi elastyczne i sprężynki
• Aparat „sliding yoke”
• Headgear: dopasowywanie łuku twarzowego i pasków.
• Retainer z drutu
Wszelkie ewentualne prośby o demonstracje należy zgłaszać przed kursem, abyśmy mogli się
przygotować.

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.

