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1.  Krótkie przypomnienie podstaw: siła i jej moment oraz ich ekspresja 
w zagięciach “V”, schodkowych czy dźwigniach.

2.  Podobieństwa i różnice: biomechanika konwencjonalna i wsparta na 
miniimplantach.

3.  Szczegóły biomechaniki powstającej w różnorodnych sytuacjach 
klinicznych.

4.  Czego nie widać? Odpowiedź na pytanie: dlaczego wprowadzony przez 
nas system sił nie generuje przewidywanego przemieszczenia zębów?

Biomechanika w codziennej praktyce 
ortodontycznej: ujęcie czysto kliniczne

UWAGA! NAJNOWSZY KURS PROF. PARKA JUZ W POLSCE!

Prof. Hyo-Sang Park

Program szkolenia:

Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Miniimplanty, czyli elementy tymczasowego, wewnątrzustnego zakotwienia szkieletowego od kilku lat cieszą się rosnącą popularno-
ścią w świecie ortodoncji. Ich zastosowanie pozwala usprawnić leczenie oraz uzyskać doskonałe jego efekty. Pełne jednak wykorzysta-
nie możliwości zakotwienia szkieletowego jest niemożliwe bez perfekcyjnej znajomości biomechaniki. I właśnie tę niezwykle ważną 
tematykę przybliży Państwu prof. Hyo-Sang Park, niekwestionowany autorytet, którego nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. 

Nasze najnowsze szkolenie kierujemy do lekarzy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w stosowaniu miniimplantów ortodon-
tycznych oraz poznać lub utrwalić zasady działania sił i momentów obrotowych, szczególnie w obszarach, gdzie pojawiają się często 
niedocenione, a więc najgroźniejsze siły reakcji. Podczas naszego kursu otrzymacie Państwo wiedzę niezbędną do łączenia różnych 
strategii biomechanicznych z niezwykłymi możliwościami zakotwienia szkieletowego. 

Wykładowca zaprasza wszystkich lekarzy ortodontów, niezależnie od ich stopnia zawansowania zawodowego. Podczas prezentacji 
nie będzie się koncentrował na suchym podaniu faktów z literatury. Wręcz przeciwnie: spowoduje skonfrontowanie jej z sytuacjami 
klinicznymi i szczegółowo wyjaśni, dlaczego teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką.

Do zobaczenia na kursie.
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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 Airport, ul. 17 stycznia 24, w Warszawie, tel. 22 456 80 00.
Zajęcia będą prowadzone w godz. 10.00 – 18.00.

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 73 2490 0005 0000 4530 1628 3419.

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.
• Kawę, słodki poczęstunek i lunch w każdym dniu szkolenia.

Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na kursie!

Inwestycja w szkolenie to:

950 zł. przy wpłacie do 10 października 2017 r.
1100 zł. przy wpłacie po 10 października 2017 r.


