
www.ortotrading.com.pl

Bardzo dziękujemy za nieustające zainteresowanie szkoleniami o miniimplantach, prowadzonymi przez światowej sławy pioniera
w tej dziedzinie, prof. Hyo-Sang Parka.

Wszystkich, dla których ważne są:
• nauka i rozwój praktycznych umiejętności pod okiem światowej sławy pioniera miniimplantacji,
• indywidualne podejście i doskonały kontakt z prowadzącym,
• praktyczne przećwiczenie proponowanych rozwiązań i sprawdzenie Twojej pracy przez eksperta,
• zminimalizowanie obaw i nabranie pewności przed rozpoczęciem stosowania miniimplantacji we własnej pracy zawodowej

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Ten kurs to niepowtarzalna okazja, aby dołączyć do grona ponad 600 przeszkolonych i zadowolonych ze współpracy z prof. Parkiem
lekarzy ortodontów w Polsce!

Dzień 1

1. Wprowadzenie i rys historyczny.
2. Założenia i przebieg zabiegu operacyjnego.
3. Możliwa lokalizacja implantu.
4. MIA (Micro-implant Anchorage) – mechanika ślizgowa.
5. Zastosowanie kliniczne:
• intruzja zębów trzonowych,
• cofanie zębów trzonowych,
• dystalizacja całego uzębienia,
• mezjalizacja zębów trzonowych,
• rozwiązywanie trudnych przypadków,
• leczenie zaburzeń linii środka,
• asymetryczne przesunięcia zębów,
• korygowanie skośnego przebiegu płaszczyzny zgryzowej.
6.  Wykorzystanie zasad mechaniki ślizgowej MIA  

w biomechanice.
7. MIA w biomechanice leczenia szkieletowej wady dotylnej:
• prezentacja przypadków.
8. MIA w biomechanice leczenia nieekstrakcyjnego:
• prezentacja przypadków.
9. MIA w leczeniu wad doprzednich.
10. Leczenie zgryzu otwartego.
11. Leczenie zgryzu głębokiego.
12. Sukces i niepowodzenia.
13. Analiza kliniczna.

Dzień 2

1.  Instrumentarium i szczegółowe omówienie procedur  
chirurgicznych.

2. Możliwe lokalizacje miniwszczepów.
3. Ćwiczenia na modelach:
• okolica zatrzonowcowa,
•  bezzębny odcinek wyrostka zębodołowego – zakładanie 

sprężyny NiTi).
4. Ćwiczenia na modelach:
• miniimplant w szczęce od strony policzkowej,
• miniimplant w szczęce od strony podniebiennej,
• miniimplant w żuchwie od strony policzkowej.
5. Prezentacja przypadków:
• MIA w wadzie zgryzu towarzyszącej III klasie szkieletowej,
• leczenie zgryzu otwartego,
• leczenie zgryzu głębokiego,
• miniimplanty w ortodoncji lingwalnej.
6.  Analiza kliniczna – jak unikać problemów i maksymalizować 

osiągnięcie sukcesu.

Miniimplanty jako wzmocnienie
zakotwienia
Prof. Hyo-Sang Park

Program szkolenia:

Prof. Park ceni realne doświadczenie, dlatego podczas kursu będzie okazja do wielokrotnego ćwiczenia
omawianych rozwiązań w praktyce. W tym celu zapewniamy do pracy typodont, miniimplanty i śrubokręty
firmy Dentos. Po ukończonym kursie będzie można zabrać typodont z wkręconymi śrubami jako model
demonstracyjny dla własnych Pacjentów.
Niewątpliwym atutem szkolenia jest fakt, że profesor Park wspiera Uczestników na każdym etapie ćwiczeń:
demonstruje jak wkręcać miniimplanty, zwraca uwagę jak ułożyć rękę i jakiej użyć siły, wskazuje czynniki ryzyka
i sukcesu. Sprawdza każdy wkręcony implant.

Warszawa, 9–10 grudnia 2016 r.
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Profesor Hyo-Sang Park
Pracownik naukowy w Katedrze Ortodoncji Uniwersytetu Narodowego Kyung-pook w Deagu
w Korei Południowej oraz wykładowca gościnny na Uniwersytecie w Oklahomie w USA. Pionier
mikroimplantacji, autor wielu publikacji i książek na temat zastosowania miniimplantów. Zdobywca
nagrody za najlepiej wyleczony przypadek ortodontyczny na świecie, przyznanej w 2005 roku przez
AJODO. Specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem w aplikacji tytanowych miniimplantów we
wzmacnianiu zakotwienia ortodontycznego. Na swoim koncie ma kilkaset zakończonych
przypadków leczenia i ponad 2000 wkręconych miniśrub. Poprowadził ponad 150 kursów
dotyczących miniwszczepów oraz wygłosił ponad 200 wykładów podczas prestiżowych konferencji
i zjazdów ortodontycznych.

Kurs odbędzie się w Hotelu Novotel**** Centrum Warszawa, ul. Marszałkowska 94, w Warszawie, tel. 22 596 06 47.
Zajęcia będą prowadzone w pierwszym dniu w godz. 10.00 – 18.00, a w drugim dniu w godz. 9.00 –1 7.00.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat.

Opłaty należy dokonać na konto Orto Trading, ul. Husarii 11B, 02-951 Warszawa,
numer rachunku 74 1060 0076 0000 32 0000 251476.

Zapewniamy:
•  Tłumaczenie zajęć na język polski. Tłumaczem będzie dr hab. n. med. Joanna Antoszewska-Smith, prof. nadzw., doświadczona 

klinicystka i znawca tematu zastosowań miniimplantów w ortodoncji.
• Typodont, który po szkoleniu będzie można wykorzystywać jako model demonstracyjny.
• Kawę, słodki poczęstunek i lunch w każdym dniu szkolenia.

Warszawa, 9-10 grudnia 2016 r.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na kursie!

Inwestycja w dwudniowe szkolenie to:

2850 zł. przy wpłacie do 20 października 2016 r.
3100 zł. przy wpłacie po 20 października 2016 r.


