КЛИНИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ И
П Р Е Ц И З Н О СТ С П О М О Щ ТА Н А
А К Т И В Н И С А М О Л И Г И РА Щ И С Е
СИСТЕМИ
„Самолигирането е бъдещето на ортодонтията“
Бъдещето на ортодонтията се крие в три области:
3D изобразяване, което ще измести двуизмерната
телерентгенография,
само-лигиращи
се
брекети
и
микро-импланти за ендосална опора. Тази лекция фокусира
върху клиничния опит на д-р Самперманс от последните 11
години с активни само-лигиращи се брекети, като до тук той е
завършил над 5000 случая с такъв тип брекети.
Свободата на плъзгане при използването на тънки
супер-еластични дъги промени драстично лечебната
процедура. Взаимодействието на клипа и големите
правъгълни дъги преодоляха старите проблеми с торга.
Тази клинична лекция чрез няколко примерни случая ще
направи детайлизиран обзор на диагностиката, лечебното
планиране, последователността на дъгите и механиката при
само-лигиращи се брекетни системи, с много клинични
съвети и трикове.
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Промени в лечебното планиране:
асиметрични екстракции
Предимства на самолигиращите се брекетни системи
Клинично използване на триенете и затягането
Избор на прескрипция
Разлика между активни и пасивни самолигиращи
се системи
Важни трикове при позиционирането на брекетите
с препоръки за директно и индиректно залепяне
Нивелиране и подреждане, включително при
екстракционно и безекстракционно лечение и
последователност на дъгите
Ефективно и прецизно постигане на стабилна форма на
зъбната дъга и координиране на ортодонтските дъги
Ефективно затваряне на разстоянията с помощта на
леки сили и sliding механика и loop механика
Финишинг с предсказуем и прецизен клиничен резултат

Дата на провеждане: 5 ноември, 2016 г.
Място на провеждане: гр. София, хотел „Park Inn by
Radisson”, ул. Атанас Дуков 36.
Начало 9.00 ч.
Цена: 220 лв до 20 октомври 2016г
			 320 лв след 20 октомври 2016г
Плащане:
		Аксис Орто ЕООД, Уникредит Булбанк АД Пловдив
		 IBAN: BG11 UNCR 7630 1076 1807 04 BIC: UNCRBGSF
За записване и допълнителна информация се обадете
на тел. 0887/ 493 924
или пишете на e-mail: axisortho@abv.bg.

DR. GUIDO SAMPERMANS
D.D.S., M.S.
Д-р Гуидо Сампърманс е завършил
специалност Ортодонтия през 1980 г.
в университета в Льовен, Белгия. Има
няколко ортодонтски практики в Белгия,
Германия и Холандия. През последните 15
години д-р Сампърманс изнася лекции на
тема самолигиращи брекети, индиректен
бондинг, 3D компютърни технологии и
управление на ортодонтски практики. От
2003 до сега е бил водещ лектор на 30
ортодонтски конгреса.
От 2003г д-р Сампърманс работи с активни
самолигиращи брекети, като за този период
има завършени над 5000 случая.
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