
"Alignery bez tajemnic - ortodoncja dla każdego"  
Szkolenie wprowadzi uczestnika w założenia i metody leczenia aparatem nakładkowym CLEARSPLINT 
INVISIBLE SOLUTION™. 

Kurs kierowany jest do lekarzy chcących rozpocząć pracę z aligner’ami jak również do lekarzy już 
stosujących aparaty nakładkowe w swojej praktyce.  

Dowiesz się:
- jak w praktyczny sposób wykorzystać aparat nakładkowy w leczeniu kompleksowym 
- jak odpowiednio klasyfikować i dobierać Pacjentów
Omówimy:
- jak w łatwy i bezpieczny sposób włączyć go do leczenia przedprotetycznego 
- przygotowanie dokumentacji medycznej 
- cały protokół pracy z Pacjentem od wizyty konsultacyjnej przez kontrole Pacjenta, na retainerach kończąc 

Na koniec wspólnie przeanalizujemy przypadki pod kątem ograniczeń i trudności w leczeniu, tak by Twoje 
każde rozpoczęte leczenie zakończyło się sukcesem. 

Prowadząca: Dr. Beata Dronzikowska Zając EKSPERT, SZKOLENIOWIEC CLEARSPLINT™
Termin: 10.06.2022 (piątek). Start: g.10.00
Miejsce: 95-200 Pabianice, ul.Konopna 16
Poziom szkolenia: basic/medium 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
1. Potrzeby leczenia ortodontycznego u dorosłych - planowanie leczenia zespołowego
2. Korzyści leczenia nakładkowego dla pacjenta i lekarza
3. Wskazania i przeciwskazania
4. Dokumentacja medyczna i rola oceny cefalometrii oraz CBCT 
5. Charakterystyka cyfrowego planowania leczenia w ortodoncji 
6. Przygotowanie ortodontyczne do protetyki : klasyfikacja przypadków i dobór pacjentów.
7. Pary sił - odtwarzanie miejsca na implant, intruzja , extruzja , niwelacja stłoczen 
8. Przygotowanie miejsca pod korony i licówki
9. Leczenie recydywy zamykanie małych szpar po leczeniu
10. Stripping

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 
Analiza przypadków. 

Po ukończeniu kursu, poznając zasady systemu CLEARSPLINT INVISIBLE SOLUTION™ oraz korzyści z 
ich stosowania, lekarz może z powodzeniem, w łatwy i bezpieczny sposób włączyć alignery do leczenia 
przedprotetycznego lub rozpocząć pierwsze leczenia ortodontyczne.

Plan leczenia każdorazowo przygotowujemy pod pełną kontrolą lekarza ortodonty i zespołu 
CLEARSPLINT™. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie realizacji leczenia, bez względu na 
doświadczenie oraz formę współpracy - cyfrową czy analogową. 

Koszt: 1200pln 

Promocja clearsplint™: Trzy pierwsze plany leczenia wraz z wizualizacją i protokołem ortodontycznym 
- gratis
W ramach kursu, uczestnikom przysługuje wykonie trzech pierwszych planów leczenia bezpłatnie. 
Pomożemy w realizacji Twoich pierwszych przypadków.
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