
Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego. 

Kurs składa się z 5 odrębnych trzydniowych sesji (łącznie obejmuje 15 dni) 
 

Program i terminarz kursu sesje 1 - 5, grupa 19 

 
Lokalizacja:  Warszawa, hotel Radisson Collection, ul. Grzybowska 24. 
Uwaga: uczestnicy kursu na hasło „LBO” mogą skorzystać z preferencyjnych cen noclegów. 
 

DATY: 

1. Piątek, sobota, niedziela 7 - 9  października 2022 r.    

2. Piątek, sobota, niedziela 25 - 27  listopada 2022 r.    

3. *Sobota, niedziela, poniedziałek  7 - 9 stycznia 2023 r. 

4. *Sobota, niedziela, poniedziałek 11 - 13 marca 2023 r. 

5. Piątek, sobota, niedziela 15 - 17  kwietnia 2023 r. 

    

Godziny zajęć każdej z trzydniowych sesji:  

dzień 1: 9:30 - 17:30;  

dzień 2: 9.00 – 17.00;  

dzień 3: 9.00 - 16.00.  

 

Dr Brown i dr Pietruczuk każdego dnia po zajęciach stwarzają lekarzom uczestniczącym w kursie możliwość 

zadawania pytań oraz konsultowania przypadków i uzyskiwania pomocy w razie problemów w leczeniu. 

 

Orthodontic Training Program to seria wszechstronnych szkoleń z zakresu ortodoncji, przeznaczonych 

dla dentystów ogólnych i ortodontów, których zakres obejmuje tematykę stosowania aparatu łuku prostego. 

Ten kompletny program umożliwia uczestnikom opanowanie Sztuki Nowoczesnej 

Ortodoncji: umiejętności rozpoznawania problemów ortodontycznych rozwijających się u ich pacjentów, 

prawidłowego ich diagnozowania oraz leczenia pacjentów zgodnie z najwyższymi standardami 

ortodontycznymi i estetycznymi. Aparat łuku prostego (i jego odmiany) jest obecnie najpopularniejszym 

stałym aparatem ortodontycznym. Dzięki temu aparatowi dentysta zachowuje absolutną kontrolę nad 

leczeniem ortodontycznym.  

Stosując w leczeniu system doktora Browna, lekarz może u swoich pacjentów: 1. uzyskać estetyczną 

harmonię twarzy, warg, szczęk i zębów;   2. przeprowadzić leczenie większości młodszych pacjentów bez 

ekstrakcji, wykorzystując modyfikację wzrostu;   3. doprowadzić do uzyskania optymalnej okluzji;   4. uzyskać 

piękny uśmiech i ładny wygląd twarzy. System doktora Browna został zweryfikowany wieloletnim 

użytkowaniem, jest stosowany z powodzeniem przez tysiące lekarzy na całym świecie.   

Dla Państwa wygody, aby wspomóc Państwa w początkowym okresie kariery ortodontycznej, 

LBOrthodontics oferuje możliwość zakupu wszystkich narzędzi oraz innych materiałów ortodontycznych 

potrzebnych 

do ćwiczeń warsztatowych na szkoleniu i niezbędnych do rozpoczęcia ortodontycznego leczenia pacjentów 

systemem doktora Browna, oferowanych w atrakcyjnych cenach.  

 

Na każdej sesji kursu wszyscy jej uczestnicy w cenie szkolenia otrzymują wielostronicowy szczegółowy 

skrypt. 

 

Dla uczestników kursu bardzo istotną pomocą jest 700-stronicowy, barwny podręcznik autorstwa 

dr. Browna „The Art of Modern Orthodontics” („Sztuka nowoczesnej ortodoncji”), gdyż dostarcza 

on szczegółowej wiedzy odnośnie tego, jak stosować system leczenia ortodontycznego dr. Browna, ponadto 

po ukończeniu kursu umożliwi powtarzanie zdobytych wiadomości.                                                                                                                    



Sesja 2:  Piątek, sobota, niedziela 25 - 27  listopada 2022 r.  

Pierwsza połowa dnia 1.:  

Wykład:  

Cefalometria  

• Jak interpretować cefalometryczne zdjęcia rentgenowskie i wyniki analizy cefalometrycznej.  

• Omówienie i instruktaż wykonywania szkiców cefalometrycznych i analizy cefalometrycznej.  

Ćwiczenia i demonstracje:  

Ćwiczenia warsztatowe z wykonywania szkicu cefalometrycznego i analizy cefalometrycznej zostaną 

wykonane przez uczestników przy użyciu komputerowego programu Dr. Larry’ego Browna (LBO) do 

wykonywania szkicu i analizy cefalometrycznej. (Copyright  Dr Larry Brown). Program ten sprawia, że 

przeprowadzenie analizy staje znacznie łatwiejsze i bardziej precyzyjne, niż wykonane ręcznie bądź przy 

pomocy innego oprogramowania. Program ten umożliwia wykonanie podstawowego szkicu oraz otrzymanie 

pełnej analizy cefalometrycznej metodą dr. Larry’ego Browna w ciągu zaledwie kilku minut.  

Uczestnik koniecznie powinien zainstalować program na własnym laptopie i przywieźć 

go (koniecznie z myszą) na kurs, aby móc wykonać ćwiczenie edukacyjne. W razie potrzeby prosimy 

o kontakt z Rajmundem: info@lborthodontics.com lub +48 690 526 526. 

Uczestnicy kursu, zamawiając program przed sesją 2., mogą skorzystać ze specjalnej oferty - 

płatności w trzech ratach.  

Wykład: 

• Diagnoza estetyczna: „Analiza Estetyczna” połączona z analizą cefalometryczną. 

 

Druga połowa dnia 1:  

Wykład: 

• Omówienie, instruktaż i prezentacja na żywo dopasowywania łuków stalowych 19x25.  

• Biomechanika łuku roboczego. 

Ćwiczenia warsztatowe na typodontach: 

Dopasowywanie łuku stalowego 19x25 z haczykami: 

• Formowanie łuku.  

     Wykonywanie „dogięcia kołyskowego”.   

     Torkowanie i odtorkowywanie łuku.   

Ćwiczenia i demonstracje:  

• „Lock-stopy” służące do zatrzymywania zębów, a także do ich przesuwania wzdłuż łuku, 

gdy są stosowane łącznie z otwartymi sprężynkami NiTi.  

• Wykorzystanie kluczyka do lock-stopów do zakładania lock stopów na łuku 19x25 HA NiTi 

Ćwiczenia i demonstracje:  

• zakładanie 200 g sprężynki zamkniętej od 1. trzonowca do kła lub przedtrzonowca 

(po usunięciu z typodontu sąsiadującego 1. przedtrzonowca). Jest to zabieg wykonywany 

przy zamykaniu przestrzeni siłami kl. I w leczeniu ekstrakcyjnym. 

 

 

Wykład: 

Prezentacja przypadków klinicznych leczenia ortodontycznego pacjentów nastoletnich. 
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Diagnoza, planowanie leczenia, mechanika i biomechanika międzyszczękowych wyciągów elastycznych 

stosowanych z aparatem łuku prostego u pacjentów nastoletnich.  

• Zgryz głęboki z kl. II,  

• Zgryz otwarty z kl. II,  

• Kl. III  

. 

Dzień 2:  

Pierwsza część dnia 2: 

Wykład: 

• Kontynuacja: leczenie pacjentów w wieku nastoletnim.  

 

Druga część dnia 2 i dzień 3:  

Wykład:  

• Leczenie ekstrakcyjne wad zgryzu kl. I i kl. II u pacjentów dorosłych:  

• Objaśnienie i omówienie tematu zamykania przestrzeni przy użyciu „mechaniki poślizgu" siłami kl. 

I, kl. II i kl. III. 

• Kamuflażowe leczenie kl. II. 

• Omówienie biomechaniki zamykania przestrzeni.  

• Różne typy zakotwienia.  

Zakotwienie maksymalne.  

Zakotwienie umiarkowane  

Zakotwienie minimalne 

• Jak uzyskać zakotwienie. 

• Masowe (en masse) zamykanie przestrzeni 

• Dystalizacja kłów w pierwszej kolejności przy użyciu sprężynek zamkniętych  

i wewnątrzustnych wyciągów kl. I. 

• Teoria 10-godzinnego oddziaływania siły: korzystając z niej można przemieszczać zęby  

i uzyskiwać zakotwienie. 

Prezentacja przypadków klinicznych:  

Ekstrakcyjne leczenie kl. I 

Kamuflażowe leczenie ekstrakcyjne kl. II. 

• Stosowanie różnych systemów zakotwienia.   

• Wewnątrzustne wyciągi kl. I i kl. II stosowane w przypadkach ekstrakcyjnych.  

• Stosowanie sprężynek zamkniętych NiTi  

• Stosowanie łańcuszków elastycznych 

 


