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 4: październik 2020 r., Warszawa
Wykład:
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
 Stosowanie miniśrub.
 Szybka ortodoncja: przegląd/omówienie metod tak zwanego „szybkiego leczenia
ortodontycznego” i tak zwanego „6-miesięcznego leczenia ortodontycznego”.
 Zastosowanie kortykotomii.
 Modelowanie dziąseł: omówienie za i przeciw różnych technik.
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
 Podstawy szkicowania i analizy cefalometrycznej, z której korzysta dr Brown.
 Zastosowanie analizy cefalometrycznej w diagnostyce i procesie planowania mechaniki
leczenia:
 Usuwać albo nie usuwać? Oto jest pytanie.





Określanie, czy przypadek wymaga leczenia chirurgicznego: kamuflażowe leczenie
ekstrakcyjne lub zabiegi chirurgii szczękowo - twarzowej połączone z leczeniem
ortodontycznym.
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:
uczestnicy mogą 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:
 Torkowanie łuku stalowego 19x25
 Dogięcie kołyskowe
 Stopy i haczyki
 Dogięcia stopniowe
 Ekspandery i rotatory
 Łuki intruzyjne NiTi.
 Korektor NiTi do kl. II
 Wyciągi elastyczne i sprężynki
 Aparat „sliding yoke”
 Dopasowywanie łuku twarzowego headgearu
 Retainer z drutu
 Wszelkie inne
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

