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KLINICKÝ MANAGEMENT A LÉČBA DENTÁLNÍ A KOSTNÍ ASYMETRIE
VČASNÁ LÉČBA: PROČ, KDY A JAK
Clinical management and treatment of dental and skeletal Asymmetries
& Early treatment: Why when and how
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena.

3. listopadu 2017 (pátek)
Brno, Hotel Maximus
Přednášející:

Dr. José Chaqués Asensi

Management a léčba dentálních a skeletálních asymetrií
Asymetrická malokluze představuje výzvu pro každého orotodontistu. Původ vady může být funkční, dentální či skeletální, nicméně
hranice mezi nimi nejsou často úplně zřejmé. První problém, kterému musí ortodontista čelit, aby dosáhl objasnění příčiny, je diagnóza.
Ba co víc, různé typy asymetrií se mohou jevit rozdílně, podle míry zatížení mezi jednotlivými strukturami (změny v měkkých tkáních,
závažnost dentální malokluze či stupně postižení kostní hmoty a to nejen horní nebo dolní čelisti, ale i další kosti střední obličejové
etáže). V tomto kurzu se pokusíme rozebrat rysy definující rozličné typy asymetrií a jak se projevují v celkovém obrazu malokluzí. Stejně
tak budou představeny možnosti léčby, klíčové kroky v rozhodovacím schématu pro určení správného postupu u hraničních případů
a nakonec probereme výsledky jednotlivých případů na podrobných kazuistikách.

Včasná léčba: Proč, kdy a jak
Ortodontická léčba v dočasném nebo smíšeném chrupu zahrnuje paletu možností od využití jemnějších preventivních či interceptivních
zásahů až po ty více nápravné postupy, které se snaží řešit závažné anomálie rozvinuté již u mladého pacienta. Nedostatečná patrová
šíře je jedním z nejčastěji nacházených problémů ve smíšeném chrupu, který může mít veliké množství příčin. V tomto kurzu se zaměříme
na použití rychlé palatinální expanze jako účinného nástroje při řešení šířkových diskrepancí a tím předcházení potencionálnímu vzniku
ještě daleko více závažných obtíží. Představíme si jednotlivé typy aparátů a jejich účinnost v léčebném postupu posoudíme při srovnání
různých pacientů. Navíc probereme použítí Forsus aparátu v první fázi léčby jako alternativu k jiným postupům v nápravné léčbě
u druhých tříd.
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Cena: 5 900 Kč (219 EUR), studenti a postgraduanti 50 % sleva,
cena 4 900 Kč (182 EUR) pro přihlášené do 20. října 2017
Cena nezahrnuje ubytování.

Časový harmonogram kurzu:
čtvrtek 2. listopadu 2017
19.00 – 22.00 společná večeře
pátek 3. listopadu 2017
08.30 – 09.00 registrace
09.00 – 10.30 Klasifikace asymetrií. Postupy při funkčních 		
asymetriích (90 minut)
přestávka
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30 Asymetrie dentálního původu: Diagnóza a léčba.
Nechirurgická léčba skeletálních asymetrií.
(90 minut)
12.30 – 13.30 oběd
13.30 – 15.00 Závažné skeletální asymetrie: Ortodontická 		
příprava a chirurgická léčba (90 minut)
15.00 – 15.30 přestávka
Včasná léčba: Proč, kdy a jak (90 minut)
15.30 – 17.00
Otázky a odpovědi
17.00 – 17.30
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Přednášející
Dr. José Chaqués Asensi

● postgraduál ze stomatologie, Univerzita
v Seville
● postgraduál z ortodoncie, Case Western
Reserve University Cleveland (USA)
● Ph.D. z Oral Sciences, Univerzita v Seville
● Docent na Univerzitě v Seville
od 1995 do 2010
● laureát ceny “Moriyón” od the Spanish
Orthodontics Society
● oceněn za nejlepší klinickou práci
roku 2011 od European Federation of 		
Orthodontics
● člen: Angle Society of Europe, European
Board of Orthodontics, Spanish Board
of Orthodontics, Spanish Society of
Specialized Orthodontists, American
Association of Orthodontics

JPS, s. r. o.
Velichovská 14,
155 00 Praha 5
volání zdarma: 800 111 577 (ČR),
nebo 0800 004 277 (SR)
e-mail: objednavky@jps.cz
http://www.jps.cz

