
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 1   9 - 10 marca 2019 r.,  Warszawa  
 

Dzień 1 i 2:  

Leczenie dzieci i dorosłych z relacją kl. I i kl. II. 

Na kursie odbędą się ćwiczenia warsztatowe z zakresu osadzania miniśrub.  

 

Wykład:  

Analiza diagnostyczna, planowanie leczenia i planowanie mechaniki leczenia różnych typów 

pacjentów ortodontycznych z relacjami kl. I i kl. II, prowadzące do uzyskania świetnych, 

pod względem ortodontycznym i estetycznym, efektów. 

 

Prezentacja przypadków klinicznych: 

Pacjenci młodzi:  

Przypadki pacjentów w fazie uzębienia mieszanego i pacjentów nastoletnich z relacjami 

klasy I i kl. II.   

 Zanalizowane zostaną przypadki zgryzu głębokiego i otwartego. 

 Często nieprawidłowo określana jest najlepsza pora zastosowania termoaktywnego 

ekspandera lub rotatora NiTi. W oparciu o teksty oraz demonstrację przypadków 

klinicznych zostanie szczegółowo objaśnione, kiedy należy stosować te aparaty, 

a kiedy ich stosowanie nie jest konieczne.  

 Techniki i schematy pozycjonowania zamków stosowane w przypadkach zgryzu 

otwartego. 

Przeglądowe omówienie stosowania:   

 Korektora NiTi do kl. II 

 Podniebiennego termoaktywnego ekspandera/rotatora trzonowców NiTi  

 Dystalizatora trzonowców  

 Headgearu (wyciągu zewnątrzustnego) 

 Łuków intruzyjnych 

 Zderzaka wargowego 

 Miniśrub 



Prezentowane przypadki kliniczne będą demonstrować zweryfikowane przez czas, 

systematyczne, logiczne i pozwalające zaoszczędzić czas podejście do leczenia 

pacjentów, wykorzystujące system leczenia aparatem łuku prostego doktora Browna. 

 

Pacjenci dorośli:  

 Celem będzie odpowiedź na pytanie: „gdzie leżą limity nieekstrakcyjnego, niechirurgicznego 

leczenia pacjentów dorosłych?”  

 Zastosowanie podniebiennego ekspandera/rotatora HA NiTi w leczeniu pacjentów dorosłych. 

 

Warsztaty, film i wykład:  

 Osadzanie miniśrub: uczestnicy wkręcą miniśruby w typodont.  

 

 

 

 

 

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 (sesja I - 

- do 9.02.2019 r.). 

 

Ostateczny termin wpłat za każdą z sesji upływa na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem 

(sesja I: 25.02.2019 r.). 

 

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 
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