VieSID Continuum
„Ortodoncja według koncepcji prof. Sadao Sato”
Wykładowca dr Monica Casadei
26 dni edukacyjnych podzielonych na 8 modułów. Kurs trwa 2 lata.
Teoria powstawania wad zgryzu
1. Ewolucja rozwoju człowieka, rozwój twarzoczaszki i wpływ na powstawanie
wad zgryzu
2. Rozwój wad zgryzu, szkieletowe ewolucyjne uwarunkowania wzrostu
prognatycznego i retrognatycznego żuchwy.
3. Kontrola płaszczyzny okluzyjnej jako cel terapii ortodontycznej
4. Analiza cefalometryczna
5. MLD (Mandibular Lateral Displacement) dynamiczne zmiany w twarzoczaszce
powodowane bocznym przesunięciem żuchwy.
6. Koncepcja prof. Sato leczenia wad szkieletowych i zębowych poprzez zmianę
wertykalnego wymiaru dolnego odcinka twarzy.
7. Diagnostyka różnicowa zgryzów otwartych szkieletowych
Zajęcia praktyczne
1. Biomechanika w ortodoncji: przesunięcia zębów, siły ortodontyczne
2. Przeznaczenie i zasada działania następujących łuków:
GEAW, MEAW, MOAW, SMOM, DAW, MULLIGAN
3. Aktywacja łuku MEAW tip-back bend i kontrola torku
4. Fotografia w ortodoncji
5. Prezentacja przypadków w Power Point
6. Pozycjonowanie zamków ortodontycznych, konstruowanie pętli i dogięć
omówienie ich znaczenia
Podstawowe pojęcia gnatologiczne
1. Anatomia układu stomatognatycznego
2. Protokół diagnostyczny ortognatologicznych przypadków
3. analiza modeli
4. funkcjonalne okresy rozwoju narządu żucia
5. Złote zasady okluzji wg. koncepcji prof. R. Slavicka
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6. Funkcjonalna analiza cefalometryczna
7. Bruksizm funkcja i dysfunkcja zapoznanie z wynikami badań prof. S. Sato
8. Bruxchecker
Leczenie wad zgryzu
1. Leczenie III klasy szkieletowej u młodzieży i dorosłych
2. Leczenie II klasy szkieletowej u młodzieży i dorosłych
3. Prezentacja diagnozy i planu leczenia w różnych przypadkach ortodontycznych
4. Kontrola płaszczyzny okluzyjnej. Stłoczenia w odcinku tylnym, ekstrakcje zębów
mądrości.
5. Leczenie szkieletowego zgryzu otwartego
6. Leczenie MLD dobocznych asymetrycznych przesunięć żuchwy
7. Leczenie stłoczeń bez usuwania przedtrzonowców
8. Leczenie ortodontyczne pacjentów dysfunkcyjnych
9. Konsekwencje ekstrakcji przedtrzonowców
10. Rola ortodonty w interdyscyplinarnym leczeniu
11. Zastosowanie Tads mikroimplantów ortodontycznych
12. Podsumowanie i egzamin
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego programu w każdym czasie
w zakresie tematyki, ilości oraz długości trwania poszczególnych modułów w celu
realizacji programu VieSID.
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