
Neuro Ortodoncja dla dentystów ogólnie praktykujących – część II 

Program zaakceptowany w systemie szkolenia ustawicznego PACE ze strony Academy of General 

Dentistry (AGD) oraz International Association for Orthodontics (IAO). Członkom IAO przyznawane 

są punkty w systemie IAO (CE credits) w liczbie 24 za każdą z dwóch 4-dniowych części kursu 

(niezależnie od punktacji lokalnej). Na terenie Polski zgłoszenia do IAO przyjmuje i informacji 

udziela firma IAO POLSKA, oficjalny koordynator Sekcji Polskiej IAO. 

• Staw skroniowo-żuchwowy (SSŻ) 

• Aparaty strzałkowe 

• Drogi oddechowe 

• Leczenie zaburzeń klasy III 

• Przypadki zgryzu otwartego 

• Zatrzymane kły 

• Przezroczyste aparaty ortodontyczne 

• Finalizacja przypadków ortodontycznych 

• Retencja 



1. Wpływ stanu SSŻ na powstawanie i leczenie wad zgryzu i postawy 

• formularz wywiadu stanu  SSŻ 

• współczesne metody badania SSŻ 

• zasięg ruchu 

• własnoręczne badanie palpacyjne mięśni i SSŻ wykonywane przez uczestników kursu 

2. Testy neurologiczne weryfikujące stan SSŻ 

3. Aparat strzałkowy: 

• przedni aparat strzałkowy 

• tylny aparat strzałkowy 

• wskazania – kiedy wysuwać żuchwę, a kiedy ją wydłużać 

• sprężynowy aparat CDA wg Galelli 

• korekty 

4. Zewnątrzustny system Headgear: 

• odwrócona proca bródkowa 

• przypadki zaburzeń klasy III 



5. Aparat Tandem jako alternatywa do maski twarzowej 

6. Drogi oddechowe: 

• jak oddychanie przez nos może wpłynąć na wzrost czaszkowo-twarzowy 

• rola oddychania przez usta w powstawaniu zaburzeń zgryzu 

7. Jak zapobiegać wychylaniu zębów przy pomocy aparatu Straight Wire 

8. Transczaszkowe zdjęcie RTG kontra tomogramy 

9. Zaburzenia zgryzu klasy III: 

• leczenie niechirurgiczne 

• diagnozowanie 

• planowanie leczenia 

• mechanika 

10. Aparat Williams-2000 

11. Niechirurgiczne leczenie przypadków zgryzu otwartego 

12. Jak prawidłowo diagnozować i kontrolować pionowe zaburzenia ortodontyczne 

13. Wyrzynanie zatrzymanych kłów 



14. Ekstrakcja „siódemek” 

15. Aparat D MAX-2000TM (dystalizacja trzonowców) 

16. Zastosowanie biernych samoligaturujących zamków wraz z drutami CuNiTi: 

• rodzaje zamków 

• sekwencja drutów 

• elementy dodatkowe 

17. Kończenie przypadków ortodontycznych 

18. Zastosowanie epigenetyki w ortodoncji: 

• aparat HomeoblockTM – wskazania 

• jak starzeje się twarz (terapia, metody rozszerzania dróg oddechowych i odmładzania twarzy) 

19. Retencja: 

• aparat Hawleya 

• aparat Wrap Around („owijanie naokoło”) 

• aparat językowy zacementowany 

• aparat językowy z pierścieniami 



• retainer przezroczysty 

• retainer sprężynowy 

20. Orthoblock 

21. ALF 

22. Pozycjonery zębowe 

23. Chrapanie i bezdech periodyczny we śnie (sleep apnea) – diagnozowanie i leczenie 

24. Test końcowy po cz. II 

  

BONUS 

Diagnostyka chirodontyczna – wstęp do chirodoncji 

Chirodontyczne podejście do zdrowia: 

• zgryz a postawa, równowaga biochemiczna i bioelektryczna 

• zniekształcenia trójpłaszczyznowe czaszki i zaburzenia czaszkowych ruchów oddechowych a 

leczenie ortodontyczne 



• sposoby rejestracji czaszkowych zniekształceń trójpłaszczyznowych – fotografie, diagnostyka RTG, 

rejestracja zaburzeń płaszczyzny zgryzu na łuku twarzowym i diagnostyka pacjenta 

• czaszkowe zabiegi manualne – pokaz praktyczny 

• etapy zespołowego leczenia chirodontycznego 


