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3D a Interdisciplinární léčba

• 3D diagnostika v ortodoncii
• Proč teď digitálně bez přebytků?
•  Klinický protokol pro protetickou 

rehabilitaci při multidisciplinární 
ortodontické léčbě: „Resto První, 
Resto Časné, Resto Post“

•  Převratná ortodoncie – „Chirurgicko-
Ortodontický Koncept, tzv. SOC“

3D and Interdisciplinary Treatments

• 3D Diagnostics in Orthodontics
• Why Digital Flash-Free now?
•  Clinical protocol for prosthetic restoration 

in multidisciplinary orthodontic treatment: 
‘Resto First, Resto Early, Resto Post’.

•  Disruptive orthodontics in borderline  
cases – the “Surgical Orthodontic 
Concept”

Dr. Raúl Ferrando Cascales | Dr. Itamar Friedländer
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3D Diagnostika v Ortodoncii
V této přednášce se budeme podrobně 
zabývat plánováním ortodontického 
případu od pořízení 2D a 3D digitálních 
záznamů až po diagnostiku, stanovení cílů 
léčby a plánování biomemechaniky, která 
nám umožní vytyčených cílů dosáhnout.
V dnešní době je nezbytné se s tímto 
způsobem práce seznámit, protože 
digitální pracovní postupy se prosazují 
v zubním lékařství obecně a zejména 
v ortodoncii.
Díky digitální ortodoncii můžeme být 
přesnější v našich predikcích léčby, ze 
kterých se generují budoucí cíle terapie. 
Je to také vynikající nástroj pro marketing 
a komunikaci v mezioborovém týmu, který 
usnadňuje práci a šetří čas.

Klinický protokol pro protetickou 
náhradu při multidisciplinární 
ortodontické léčbě: „Resto První, 
Resto Časně, Resto Post“.
Dospělí stále častěji vyžadují 
ortodontickou léčbu. Kromě toho 
i pacienti, kteří potřebují protetickou 
sanaci, většinou také musí podstoupit 
ortodontickou terapii. Tato přednáška se 
pokusí objasnit, v jakých situacích musíme 
zajistit protetickou rehabilitaci pacientů 
před ortodontickou léčbou – Resto První; 
během ortodoncie – Resto časně; a po 
skončení terapie – RestoPo; abychom 
dosáhli dobrých výsledků daných cílem 
terapie.

Dr. Raúl Ferrando Cascales

• Doctorate in Dentistry from the University of Murcia. 
• Master’s Degree in Orthodontics and Dentofacial 

Orthopaedics from the University of Murcia. 
• Director of the orthodontics unit. Catholic University 

of Murcia (UCAM). 
• Director of the Specialist Master’s Degree in 

Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics at 
UCAM.

• Diplomate member of Spanish Society of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics SEDO.

• Member of AESOR.



Proč teď Digitálně a Flash-Free?
Nepřímé lepení je již mnoho let řešením, které 
je ortodontisty velmi žádáno. Množství publi-
kovaných studií o tomto tématu ukazuje jeho 
jasné výhody, ale míra implementace do praxe 
není vysoká. Může to být způsobeno požado-
vanou laboratorní fází a perzistujícími přebytky 
adheziva po lepení a osvícení, viditelnými až při 
odstranění nosiče. Dnes máme k dispozici dvě 
přelomové novinky: digitální pracovní postup, 
který by mohl poskytnout řešení pro první část 
problému, a technologii Flash-Free, která doká-
že vyřešit přebytky materiálu po sejmutí nosiče. 
Dr. Friedlander ve své přednášce předvede, jak 
tyto dvě novinky mění status quo. Proto je ne-
přímé lepení více než kdy dříve řešením, které 
je třeba znovu zvážit a přijmout do ortodontické 
praxe.

Inovativní ortodoncie u hraničních 
případů – Chirurgicko-Ortodontic-
ký Koncept (SOC)
V současné době jsou ortodontičtí pacienti se 
středně závažnými nebo závažnými skeletálními 
anomáliemi kandidáty na kompenzační léčbu 
různými ortodontickými technikami, ortognát-
níoperaci nebo kombinaci obojího.
Kompenzace stavu ortodontickou léčbou 
u těchto typů skeletálních anomálií je však 
spojena s řadou parodontálních komplikací 
vyplývajících z posunu zubů mimo alveolární 
výběžek. Jak je popsáno v literatuře ortognátní 
operace může, kromě své přirozené morbidity, 
způsobit několik dalších závažných komplikací.
SOC je kombinací různých parodontálních 
a regeneračních chirurgických technik apliko-
vaných během ortodoncie, které při společném 
použití usnadňují léčbu ortodontického pacien-
ta s mírnou skeletální anomálií ve 3 rozměrech.
Tento nový koncept vyžaduje úzkou týmovou 
spolupráci mezi chirurgem a ortodontistou. 
Správné použití SOC poskytuje vynikající vý-
sledky: jednak snižuje morbiditu spojenou s or-
tognátní operací a také se vyhýbá všem problé-
mům spojeným s poškozením zdraví parodontu 
v důsledku ortodontické kompenzační terapie.

• BSc in Dentistry. University of Barcelona.
• MSc in Orthodontics. University of 

Barcelona.
• Postgraduate diploma in Roth-Williams 

FACE philosophy.
• Member of the Spanish Society 

of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopaedics (SEDO).

• Orthodontist practising solely in 
Barcelona.

• Speaker at various courses and 
congresses in Spain.

Dr. Itamar Friedländer
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9:00–9:20 Registrace/Registration

9:20–9:30 Přivítání/Welcome

9:30–11:00 3D diagnostika v ortodoncii – Dr. Ferrando & Dr. Friedlander
3D Diagnostics in Orthodontics – Dr. Ferrando & Dr. Friedlander

11:00–11:30 Přestávka/Coffee Break

11:30–13:00 Proč teď digitálně bez přebytků? – Dr. Friedlander
Why Digital Flash- Free now? – Dr. Friedlander

13:00–14:00 Oběd/Lunch Break

14:00–15:30 Klinický protokol pro protetickou rehabilitaci při multidisciplinární 
ortodontické léčbě: „Resto První, Resto Časné, Resto Post“  
– Dr. Ferrando
Clinical protocol for prosthetic restoration in multidisciplinary 
orthodontic treatment: ‘Resto First, Resto Early, Resto Post’  
– Dr. Ferrando

15:30–16:00 Přestávka/Coffee Break

16:00–17:30 Převratná ortodoncie – „Chirurgicko-Ortodontický Koncept,  
tzv. SOC“ – Dr. Friedlander
Disruptive orthodontics in borderline cases – the “Surgical 
Orthodontic Concept” – Dr Friedlander

17:30–17:40 Sumář, otázky a odpovědi/Summary and Wrap Up

Program/Programme



Prague Marriott Hotel,  
V Celnici 8, Praha 1

Pátek/Friday, 
22. 10. 2021, 
9:00–17:40 hod.

Kde/
Where:

Kdy/
When:

Registrace/
Registration: 
Cena/Price: 3 900 Kč s DPH
pro přihlášené do 20. 8. 2021,  
2 500 Kč/97 EUR pro studenty a PGS,  
plná cena 4 900 Kč
Přednáška je v anglickém jazyce a bude simultánně tlumočena. 

Price: 152 EUR
for registered to 20. 8. 2021, whole price 191 EUR

Registrace/Registration:  
www.jps.cz, objednavky@jps.cz

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, www.jps.cz


