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„U pacjenta dorosłego, kości już nie rosną.” (Melvyn Moss)

W tym dwudniowym szkoleniu zobaczymy, jak aparaty funkcjonalne w połączeniu ze wzrostem pacjenta powodują dużo lepszy 
rozwój kostny i zębowy. Przejście z trudnej wady klasy II do klasy I często można w łatwy sposób osiągnąć aparatami elastycznymi.

Dzień 1
I. Od Tweed do Fränkel, krótka historia koncepcji  

wzrostowej pacjenta w ortodoncji.
• Opis leczenia aparatami elastycznymi.
• Porównanie pomiędzy aparatem Fränkel,  

a techniką funkcyjną.

II. Wskazania: wczesne leczenie, zgodnie z AAO.
• Kiedy zaczynamy leczenie?
• Średni wiek pacjenta.
• Cele leczenia.
• Czas trwania leczenia.

III. Instrukcja postępowania.
• Wybór aparatu.
• Instrukcja stosowania.
• Cel stosowania.
• Zaburzenia oddechowe.
• Nauka przełykania.
• Wieloetapowe leczenie w ciężkich  

zaburzeniach czynnościowych.

Edukacja Funkcjonalna, najlepszy sposób 
na wczesne leczenie ortodontyczne.
12-13 Stycznia 2018 r.
Warszawa, Hotel Polonia Palace
Koszt uczestnictwa: 950 PLN

IV. Leczenie przypadków jedynie za pomocą  
aparatów elastycznych?

Analiza wyników po pierwszej fazie leczenia.

V. Łączenie terapii ortopedycznej i funkcjonalnej 
dla jeszcze lepszego wyniku.
• Klasa szkieletowa II.
• Klasa szkieletowa III.
• Rozbieżność poprzeczna.

VI.  Leczenie dwuetapowe i ortodoncja funkcjonalna.

Wniosek: 
Leczenie funkcjonalne, najskuteczniejsze przygotowanie  
do leczenia ortodontycznego.

Dzień 2
I. Diagnostyka.

• Pierwsza konsultacja – badanie kliniczne, zachowanie, 
postawa, badanie twarzy, badanie wewnątrzustne, zdjęcia 
diagnostyczne.

• Drugie spotkanie – zdjęcia rentgenowskie, ocena 
cefalometryczna, diagnoza.

II. Leczenie – sekwencja.
• Trzecia wizyta – aparat dodatkowy – zazwyczaj quad-helix 

zacementowany na górnym łuku.
• Czwarta wizyta – aplikacja aparatu elastycznego. 

Pacjent otrzymuje instrukcję, jak nosić aparat. 
Jedna godzina dziennie i cała noc.

• Piąta wizyta – zdjęcie poglądowe; omówienie wyników 
z pacjentem; sprawdź, co można poprawić.

• Szósta wizyta – zdejmujemy aparat dodatkowy, ćwiczenia - 
ćwiczenia oddechowe; ćwiczenie połykania.

• Siódma wizyta – Sprawdzamy poprawność ćwiczeń, 
zdjęcie poglądowe.

• Ósma wizyta – Sprawdzamy poprawność przełykania
• Dziewiąta wizyta – Ocena rezultatów pierwszego etapu: 

zdjęcie rentgenowskie, zdjęcie poglądowe,  
porównanie i wyjaśnienie. Wyjaśnienie potrzeby noszenia 
aparatu podczas nocy przez kolejne sześć lub dwanaście 
miesięcy po leczeniu. Część pacjentów przed i po  
leczeniu chce zobaczyć czego może się spodziewać.

III.  Dalsze prowadzenia pacjenta.
• Kontrola nie jest retencją.
• Jak często spotykamy się?
• Czas wizyty. 

Dr Mounsi
Doktor Bernard Mounsi, DDS, specjalista w dziedzinie ortodoncji, prowadzi prywatną  
praktykę ortodontyczną w Le Mans w Francji. Jest również aktywnym członkiem  
Francuskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci rozwijał szczególne zainteresowanie  
edukacją funkcjonalną, w gabinecie, ale także poprzez kursy i wykłady. Lubi podzielić się  
swoimi doświadczeniami i zawsze chętnie uczyć się od innych.

• Dwa typy wizyt kontrolnych: wizyta  
fotograficzna i wizyta xray.

• Dwa typy obserwacji: jedna z aparatem, druga bez. 
Te dwa rodzaje wyników: nie jest konieczne dalsze 
leczenie, albo będzie dodatkowe leczenie (np. zamki 
ortodontyczne).

IV. Nowoczesna ortodoncja przy udziale  

aparatów elastycznych.
• Niejednokrotnie aparaty elastyczne są bardzo pomocne 

podczas konwencjonalnego leczenia ortodontycznego, 
szczególnie w przypadku otwartego zgryzu.

• Etap I jako przygotowanie do aparatu stałego.
• Aparat elastyczny w fazie II.
• Zastosowanie trainerów w trudnych przypadkach.

V. Jak wdrożyć aparaty elastyczne w Twoim gabinecie. 
Najważniejsze punkty.
• Zdjęcia – duży nacisk kładziemy na kontrolę
• Pracownicy, którzy lubią dbać o innych: znalezienie 

i przeszkolenie dobrej pielęgniarki
• Prosta komunikacja z lekarzami stomatologami
• Prosta komunikacja z rodzicami

Wniosek: 
Najlepszą i najprostszą metodą rozwoj Twojej praktyki jest  
po prostu dbanie jak najlepiej się da o pacjenta.
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Dr. Sergey Popov

Osiągnięcie szybkich, przewidywalnych wyników dzięki zastosowaniu 
protokołów klinicznych opartych na dowodach i  biomechanice.

Co to jest GET?
• Czy często zdarza się, że dolny łuk jest za długi w stosunku do górnego?
• Czy często musisz wykonać stripping w dolnym łuku i nadbudowy w górnym?
• Czy często masz klasę II i siekacze bez overjetu, a musisz przemieścić żuchwę?
• Czy często masz wystarczająco miejsca w górnym łuku i nie masz overjetu, aby umożliwić cofnięcie siekaczy?
• Czy obserwujesz wstępne kontakty kłów z górnymi przedtrzonowcami?
• Czy stwierdziłeś brak prowadzenia kłowego z powodu nadmiernego nagryzu poziomego na kłach? 
• Czy często obserwujesz utratę torku w górnych siekaczach?

System zamków lub preskrypcja nie wyleczy Twojego pacjenta; nie sprawi, że trudny przypadek stanie się łatwy. Trudny przypadek 
zawsze będzie trudny. Preskrypcja może być pomocna w końcowej fazie leczenia, kiedy łuk pracuje na naszą korzyść. Stworzyliśmy 
preskrypcję na najczęściej występujące problemy podczas wykończenia.

Biomechanika: Od podstawowych pojęć  
do ortodoncji segmentowej w biomechanice łuku prostego.
13 kwietnia 2018 r.
Warszawa, Hotel Marriott Centrum
Koszt uczestnictwa: 550 PLN

Stefano Troiani
Ukończył wydział ortodontyczny Uniwersytetu w Aarhus (Dania) i uzyskał tytuł lekarza ortodonty w 
2003 r. Od roku 2003 pracował w prywatnym gabinecie w Danii, a od 2008 roku w Niemczech. W latach 
2005-2007 pracował jako adiunkt w Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu w Aarhus. Był dyrektorem 
naukowym programu Alpe Adria Face Masters na Uniwersytecie w Grazu, Lublanie i Zagrzebiu w latach 
2012-2013. Był również Konsultantem Ortodontycznym w Zakładzie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
Sønderborg Hospital (Dania) od 2008 r. do 2009 r. 
Obecnie jest konsultantem ortodystycznym w Depatmentie Chirurgii Twarzowo-Szczękowej w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Odense (Dania) od 2008 r.

Szkolenie I  
Prowadzący Stefano Troiani

• Podstawowe pojęcia w biomechanice.
• Narzędzia: Cantilevers, łuki podniebienne, pętle.
• Przewidywanie efektów ubocznych: Kiedy jest możliwe zastosowanie łuku, a kiedy możemy zastosować wstępne leczenie 

za pomocą dodatkowych elementów?
• Biomechanika łuku prostego: Optymalizacja preskrypcji i jak przekuć efekty uboczne na naszą korzyść.
• Rozwiązywanie problemów podczas leczenia łukami. 

Co to jest GET?
Cele: Jakie są nasze idealne cele estetyczne, funkcjonalne i zgryzowe?
Dowód: Jakie są dostępne dowody na poparcie naszych decyzji?
Leczenie: Jaki jest najbardziej realistyczny plan leczenia, biorąc pod uwagę granice możliwości praktyki i solidne zasady biomechaniki?

Tłumaczenie: symultaniczne 

EXPERIENCE ™ mini: 
aparat samoligaturujący
Dostępne w wersji metalowej 
i pokryte rodem dla lepszej 
estetyki.

Dr. Stefano Troiani - Dr. Trui Bassareli
Special Guest: Dr. Christian Demange, Dr. Sergey Popov

Price:
March 2nd - 3nd  

Lecture (including lunch) – 320 €
March 2nd

Gala diner – 80 €
Earley Booking (Until October 31) – 280 €

More Info at:
www.get.gcorthodontics.eu
Information : Isabelle Mauriange
i.mauriange@gcorthodontics.eu
Tél. : +33 1 77 45 65 63 - Port. : +33 7 89 24 61 68

From teory to practice
2-3 march 2018 r.
Budapest
Course language: English

Dr. Turi BassarelliDr. Stefano Troiani Dr. Christian Demange
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3rd Annual ORTHODONTIC SYMPOSIUM
Learning objectives: Treating patient challenges with the most popular G&H® Orthodontic products - G4™, M5™ CuNiTi, TitanMoly™ 
titanium molybdenum wires, Viper™ tubes, miniPrevail™ brackets, Vapor™ ceramic brackets, and G&H® self-ligating brackets etc.

Solutions and Treatments of hard orthodontic 
biomechanics cases - from complex to simple!
25-26 maja 2018 r.
Tivoli Oriente Hotel, Lisbon, Portugal
Official language of the Symposium: English

Registration:
The Symposium attendance is FREE !
Please contact your local G&H® dealer
before May 1st, 2018, to reserve your seat.
Hurry! Seating is limited to the first 100 registrants.

Tivoli Oriente Hotel
Av. Dom João II, Parque das Nações 1990-083 Lisbon, Portugal

Website: http://www.minorhotels.com/en/tivoli/tivoli-oriente
Tivoli Hotel Reservations –
Email: Anabela.Andre@tivolihotels.com, mention promo code: 
407.045
Or call the Tivoli Hotel: +351 21 8915335
Reserve your room today at the special symposium rate.
• Single room – 125€/room/night
• Double – 135€/room/night

Część teoretyczna
1. Wywiad i badanie pacjenta.
2. Techniki wykonywania zdjęć fotograficznych wewnątrz i zewnątrzustnych.
3. Analiza cefalometryczna krok po kroku – rodzaje analiz oraz zasady ich wykonywania. 
4. Koncepcja koła kolorów.
5. Wirtualne modele diagnostyczne – pomiary i analiza modeli 3D.
6. Przykładowe plany leczenia na podstawie pacjentów z własnej praktyki.

Od konsultacji do planu leczenia, czyli schemat 
postępowania przed rozpoczęciem leczenia 
ortodontycznego
25-26 Maja 2018 r. – Kraków
19-20 Października 2018 r. – Gdańsk
Koszt uczestnictwa: 1450 PLN

 Część praktyczna
1. Wprowadzanie i obróbka zdjęć fotograficznych w programie Ortodoncja.
2. Analiza cefalometryczna według wybranej metody.
3. Interpretacja wyników analizy cefalometrycznej oraz kolorów obrazujących wady szkieletowe.
4. Mierzenie wirtualnych modeli diagnostycznych.
5. Tworzenie planów leczenia. 
6. Wspólna interpretacja otrzymanych wyników.

Day 1
9:00 – 11:00

Introductions – Kevin McNulty, G&H President & CEO 
and Steven Torelli, G&H International Sales Director 
3-D solutions for high angle and deep-bite cases

• Orthopedic solutions for growth patients
• Biomechanical orthodontic solutions
• Orthodontic surgical solutions

10:30 – 11:00  
Coffee break

11:00 – 13:00

3-D solutions for low angle and open-bite cases
• Orthopedic solutions for growth patients
• Biomechanical orthodontic solutions
• Orthodontic surgical solutions

13:00 – 14:30 
Lunch break 

14:30-18:00

Low friction and reality
• Self-ligating brackets from scientific evidencet 
o clinical practice

Dr. Massimo Lupoli Dr. Sara Castro CerveraDr. Bruno Oliva

Day 2
9:00-13:00

Impacted canine problems
• Modern diagnosis
• Prevention methods of inclusion
• Simplified biomechanical solutions for successful treatment

Learning objectives: Treating patient challenges with
the most popular G&H® Orthodontic products - G4™, M5™ 
CuNiTi, TitanMoly™ titanium molybdenum wires, Viper™ tubes, 
miniPrevail™ brackets, Vapor™ ceramic brackets, and G&H® 
self-ligating brackets etc.

Lek. Stom. Piotr Smołka

Ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej we Wrocławiu i w 1991 roku i uzyskał tytuł lekarza 
stomatologa. W roku 2000 zdał egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty.  
W roku 2008 uzyskał pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej a tym samym zgodę  
na kształcenie lekarzy specjalistów.
Wraz z dr Janiną Szeląg i informatykiem Krzysztofem Romanem jest współautorem i twórcą polskiego 
programu komputerowego,,Ortodoncja”, który służy m.in. do analizy cefalometrycznej zdjęć odległo-
ściowych, analizy modeli diagnostycznych, prowadzenia dokumentacji w gabinecie ortodontycznym. 
Na swoim koncie ma liczne wystąpienia i wykłady we współpracy z Zakładem Ortodoncji we Wrocławiu, 
Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Ortodontycznym.
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Paweł Kostrzewski 
tel. 604 873 968 
pawel.kostrzewski@marrodent.pl

Firma Marrodent® nie ponosi odpowiedzialności za błędy w publikacji. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością firmy Marrodent®,  
które są pokazywane w gazecie „Halo!”, są własnością ich stosownych właścicieli.

DZIAŁ ORTODONCJI tel. +48 22 843 06 60

INFORMACJE I ZAPISY:

Katarzyna Klemczyńska 
tel. 883 384 983 
k.klemczynska@marrodent.pl


