2016

courses and events

Rola leczenia ortodontycznego w zdrowym
funkcjonowaniu układu żucia
14-15 października 2016 | Warszawa
cena kursu: 1990 zł

Prof. Jeffrey Okeson

Punkty Edukacyjne: 14
Tłumaczenie Symultaniczne

10 lat stosowania tad w leczeniu
ortodontycznym - prawidłowe zastosowanie
mini-implantów
18 listopada 2016 - teoria
19 listopada 2016 - warsztaty praktyczne
cena kursu: teoria 1200 zł (18 listopada 2016 r.)
teoria + warsztaty 2000 zł (18-19 listopada 2016 r.)

Dr Sebastian
Baumgaertel

Punkty Edukacyjne: 14
Tłumaczenie Symultaniczne (teoria)
tłumaczenie konsekutywne (warsztaty)

ilość miejsc ograniczona

UWAGA:

uczestniczenie w warsztatach
wymaga zakupu specjalnego
typodontu szkoleniowego
Dentaurum w cenie 250 EUR

Diagnoza i leczenie asymetrii zębowych
i szkieletowych. Biomechanika
interdyscyplinarnego leczenia
ortodontycznego i jej zastosowanie
w ortodoncji klinicznej.
2-3 grudnia 2016 | Warszawa

Dr Flavio Uribe

2017

cena kursu: 1990 zł
Punkty Edukacyjne: 14
Tłumaczenie Symultaniczne

Kamuflaż ortodontyczny vs. Chirurgia
ortognatyczna
10-11 marca 2017 | Warszawa

FORUM

Czasopismo indeksowane
w Index Copernicus
oraz w Polskiej Bibliografii Lekarskiej

ORTODONTYCZNE
ISSN 1734-1558

ORTHODONTIC

FORUM

Tom 12, nr 2/2016

Ocena standardowej niepewności pomiaru ANB, ML-NL, 1+:1-, WITS, kąta nosowowargowego w obu metodach pomiarów (konwencjonalnej i komuterowej)
Assessment of standard measurement uncertainty for: ANB, ML-NL, 1+:1-, WITS, nasolabial
angle in both methods of measurement (conventional and computer)
Agnieszka Świątkowska, Izabella Dunin-Wilczyńska, Eliza Wallner, Anna Sękowska

Nowy dystalizator do terapii klasy II
A New Class II Distalizer
Luis Carrière

Hipofosfatazja – obserwacje kliniczne, przegląd piśmiennictwa
Hypophosphatasia – clinical observations and literature review

Agnieszka Machorowska-Pieniążek, Agnieszka Korniluk, Aleksandra Chmielińska

Zespół Rubinsteina-Taybiego – leczenie interdyscyplinarne
Rubinstein-Taybi syndrome – interdisciplinary

Marta Kuropatnicka, Anna Wojtaszek-Słomińska, Aleksandra Przedpełska

Torbiel prosta – diagnostyka i leczenie u pacjentów leczonych ortodontycznie.
Opis przypadków klinicznych
Simple cyst – diagnostics and management in patients with orthodontic treatment.
Clinical cases report
Paweł Zawadzki, Błażej Bętkowski, Michał Kotlarski, Konrad Perkowski

Odległe wyniki leczenia zgryzu otwartego szkieletowego metodą intruzji bocznych
segmentów szczęki – opis przypadku
Long-term stability of skeletal open bite treatment by intrusion of maxillary lateral
segments. Case report
Jerzy Bargieł, Jakub Szlagor

Szczegóły wkrótce
Punkty Edukacyjne: 14
Tłumaczenie Symultaniczne

Dr Renato Cocconi

więcej szczegółów na

www.kursy-ortodontyczne.pl

Wydawca
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Prof. Vincent Kokich

SYSTEM INSIGNIA

Współpraca interdyscyplinarna:
Optymalizacja rezultatów leczenia u pacjentów z zaburzoną
estetyką stomatologiczną

Kurs przedzjazdowy

I CLEAR GUIDE EXPRESS

19 Zjazdu PTO

OLSZTYN | 21 września 2016
CELE SZKOLENIA:
Uczestnicy:

• nauczą się wykorzystywać pracę zespołu interdyscyplinarnego w procesie diagnostyki i planowania
leczenia poważnych problemów natury ortodontycznej, obszaru przyzębia oraz z zakresu stomatologii
odtwórczej,
• nauczą się poprawnie planować kolejność leczenia w przypadku pacjentów przedstawiających złożone
problemy, wykorzystując w tym celu podejście interdyscyplinarne.

Więcej informacji oraz rejestracja on-line:
www.ortho-max.pl
ORTHO-MAX Sp. z o.o., S.K.A.
tel. +48 22 408 63 94 | e-mail: kursy@ortho-max.pl | www.ortho-max.pl

PUNKTY EDUKACYJNE: 7
TŁUMACZENIE: SYMULTANICZNE

Empower to najbardziej kompletny system zamków samoligaturujących
American Orthodontics, oferujący możliwości jakich do tej pory nie było.
Rodzina zamków Empower oddaje kontrolę w Twoje ręce pozwalając
leczyć pacjentów na Twój własny sposób.

Unowocześniony
kształt zatrzasku
Mikrowytrawiona
baza Maximum
RetentionTM
Siła klejenia zwiększona
o 15-30% w stosunku
do bazy bez
mikrowytrawienia.

Wyżłobione wejście slotu
Redukuje tarcie wynikające
z wiązania łuku.

niech uśmiech Twoich pacjentów olśniewa

Wspomaga
umiejscowić łuk
w slocie podczas
zamykania.
Dodatkowe oznaczenia
potwierdzające
prawidłowe zamknięcie
zatrzasku.

Grubszy, mocniejszy
zatrzask
Zatrzask grubszy i silniejszy o 20% w stosunku
do poprzedniej generacji zamka zwiększa siłę
umiejscowienia łuku i redukuje odkształcenia zatrzasku.

W ORMCO
NAJWAŻNIEJSZYM NASZYM CELEM
JEST DOSTARCZANIE LEKARZOM ORTODONTOM
NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ
UŁATWIAJĄCYCH ICH CODZIENNĄ PRACĘ.

Takim rozwiązaniem jest cyfrowe
planowanie leczenia, zapewniające
MAKSYMALNĄ PRECYZJĘ oraz
WIZUALIZACJĘ EFEKTU KOŃCOWEGO,
już od samego początku.
Pomagamy naszym klientom
tworzyć piękne i niepowtarzalne
uśmiechy ich pacjentów
w środowisku, które jest łatwe
w obsłudze i bardzo przystępne.
Rozpoczęcie pracy
SYSTEMEM INSIGNIA jest prostsze
niż kiedykolwiek wcześniej oraz
w pełni zorientowane na INDYWIDUALNE
CECHY KAŻDEGO PACJENTA.

