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Podwójny slot i aktywacja dla skutecznego
leczenia ortodontycznego
Dr Cesare Luzi
„Zamki samoligaturujące i koncepcja niskiego tarcia wniosły na rynek ortodontyczny wzrastającą liczbę innowacyjnych technik

leczenia i nowych filozofii opartych głównie na charakterystyce używanych zamków i łuków. Niestety, odwracało to uwagę od podstawowych
założeń prawidłowej i szczegółowej diagnostyki, koncentrując się na “prostej” i “gotowej” ortodoncji, w której to wada zgryzu dostosowuje

się do mechaniki, a nie na odwrót. Nowa generacja zamków i łuków nie powinna wpływać na decyzje dotyczące leczenia, ale gwarantować

lekarzowi całkowitą niezawodność w zastosowaniu zalet danej preskrypcji i uprościć drogę do osiągnięcia najlepszych rezultatów leczenia.
Niskie tarcie jest często synonimem braku kontroli, szczególnie przy zastosowaniu zamków pasywnych, ponieważ użycie zbyt małych łuków
w zbyt dużych slotach, utrudnia kontrolę torku, rotacji i etap finishingu.
Filozofia Dual System została opracowana jako gwarancja maksymalnej kontroli torku w przednim segmencie bez utraty zalet

wynikających z niskiego tarcia w tylnych częściach. Połączenie zalet Dual Activation i dwuwymiarowego wymiaru slotu umożliwia
zminimalizowanie słabych punktów pasywnych zamków samoligaturujących
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ułatwiając jednocześnie uzyskanie optymalnych rezultatów.”
Dr Cesare Luzi
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Ukończył stomatologię na Uniwersytecie “La Sapienza”

Podwójny slot i aktywacja dla skutecznego leczenia ortodontycznego

w Rzymie. Specjalizację z ortodoncji uzyskął na
Uniwersytecie Aarhus w Danii. Założyciel i pierwszy

PROGRAM KURSU:

prezes EPSOS (European Postgraduate Students

8.30 Rejestracja

Orthodontic Society), a także prezes SIBOS (Society

9.00 FILOZOFIA SYSTEMU DUAL:

of Biomechanics), wice-prezes ASIO (Association

• System samoligaturujący – dlaczego?

• Podwójny slot zamka/podwójna aktywacja:
niskie tarcie i maksymalna kontrola
• Sekwencja łuków

of Specialists in Orthodontics), aktywny członek
SIDO (Italian Society of Orthodontics) i AldOr (Italian Academy of Orthodontics).
Dr Cesare Luzi jest także członkiem EOS, laureat wielu nagród, m. in. Houston

10.30 Przerwa kawowa

Research Award of the EOS (2006) i First Prize Award for Clinical Research

11.00 Strategie leczenia:

of SIDO (2006), zwycięzca Beni Solow Award 2010. Przedstawiciel European Board

• wady klasy I,

• wady klasy II,

• wady klasy III,

• przypadki ekstrakcyjne

of Orthodontics i Italian Board of Orthodontics. Profesor Uniwersytetu Ferrara
we Włoszech. Prowadzi prywatną praktykę w Rzymie, ograniczoną tylko
do ortodoncji.

12.30 Lunch
13.30 Dystalizacja zębów trzonowych czy rozbudowa żuchwy?

Leczenie wad klasy II u pacjenta niewspółpracującego
z zastosowaniem zakotwienia mini-śrub (część 1)

15.00 Przerwa kawowa
15:30 Dystalizacja zębów trzonowych czy rozbudowa żuchwy?

Leczenie wad klasy II u pacjenta niewspółpracującego
z zastosowaniem zakotwienia mini-śrub (część 2)

17.00 Pytania i podsumowanie

Więcej informacji oraz rejestracja on-line:

www.ortho-max.pl
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