
Invisalign Scientific
Symposium 2021

2–3 lipca

Te dwa dni wypełnią najwyższej jakości treści 
przedstawiane przez światowej klasy prelegentów 
dysponujących unikalnymi kompetencjami klinicznymi. 
Nie zabraknie też okazji do nawiązania kontaktów 
z koleżankami i kolegami z branży.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli czerpać z wysoce 
zaawansowanej wiedzy klinicznej i wysłuchać wystąpień 
najlepszych ekspertów klinicznych i znanych ortodontów.

Podczas tego dwudniowego wirtualnego sympozjum 
zaprezentowane zostaną treści edukacyjne najwyższej 
jakości, a wszyscy uczestnicy zyskają możliwość 
poszerzenia kompetencji dzięki pogłębionej analizie 
trzech głównych tematów:

•    Wpływ ortodoncji na stan zdrowia jamy ustnej 
i zdrowie psychiczne rosnących pacjentów.

•    Analiza możliwości leczenia z użyciem nakładek, na 
przykład w przypadku ekspansji szczęki, korekty 
wad klasy III – metody interdyscyplinarne i techniki 
pomocnicze.

•    Skuteczność i efektywność nakładek Invisalign w 
porównaniu ze stałymi aparatami ortodontycznymi. 
Przewidywalność, skuteczność, efektywność 
i stabilność wyników leczenia.

Dołącz do nas podczas Invisalign 
Scientific Symposium, które 
odbędzie się w dniach 2–3 lipca

Zarejestruj się tutaj

Program/ 2 lipca 2021

Program/ 3 lipca 2021
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Godzina (CET) Temat Prelegent

10:00–10:30 Rejestracja uczestników

10:30–10:45 Otwarcie i prezentacja wizji Align Melissa Porter / Markus Sebastian

10:45–11:05 Przewidywanie odkształceń nakładek i ortodontycznych 
przemieszczeń zębów: od badań po zastosowania kliniczne

dr Tommaso Castroflorio, Włochy

11:05–11:25 Skuteczność dzięki biomechanice i nakładkom dr Juan Carlos Rivero Lesmes, 
Hiszpania

11:25–11:40 Sesja pytań i odpowiedzi

11:40–11:50 Przerwa

11:50–12:10 Kliniczne badanie skuteczności leczenia protruzji dwuszczękowej 
z wykorzystaniem nakładek

dr Guan Xin, Chiny

12:10–12:30 Porównanie odczuwania bólu, lęku i wpływu na jakość życia 
powiązaną ze stanem zdrowia jamy ustnej u pacjentów leczonych 
nakładkami i stałymi aparatami ortodontycznymi w początkowej 
fazie leczenia ortodontycznego

dr Meiya Gao, Chiny

12:30–12:45 Sesja pytań i odpowiedzi 

12:45–13:10 Przerwa

13:10–13:30 Higiena jamy ustnej rosnących pacjentów – porównanie aparatów 
stałych i nakładek Invisalign

dr Regina Blevins, USA

13:30–13:50 Surgery first i Invisalign: cyfrowe planowanie leczenia dr Simonetta Meuli, Włochy

13:50–14:10 Nakładki i leczenie ortognatyczne –  jaki protokół? dr Waddah Sabouni, Francja

14:10–14:25 Sesja pytań i odpowiedzi 

14:25–14:40 Zakończenie

Godzina (CET) Temat Prelegent

10:00–10:30 Rejestracja uczestników

10:30–10:35 Otwarcie Melissa Porter / Michael Davidson

10:35–10:55 Procedury cyfrowe i postępowanie kliniczne w leczeniu 
zatrzymanych kłów z użyciem nakładek Invisalign

dr Alessandro Greco, Włochy

11:05–11:25 Wysuwanie żuchwy w klasie II szkieletowej: od danych  
badawczych do perspektywy klinicznej

dr Silvia Caruso / dr Sam Daher, 
Włochy / Ameryka Północna

11:25–11:40 Sesja pytań i odpowiedzi

11:40–11:55 Przerwa

11:55–12:15 Analiza przypadku – pierwsze informacje o innowacjach G8 dr Giselle Namur Menusier, Brazylia

12:15–12:30 Ekspansja szczęki z wykorzystaniem leczenia Invisalign First 
w uzębieniu mieszanym, przewidywalność przed i po leczeniu

prof. Luca Levrini, Włochy

12:35–13:05 Protokoły kliniczne dla ekstrakcji przedtrzonowców dr Sandra Tai, Ameryka Północna

13:05–13:20 Sesja pytań i odpowiedzi

13:20–13:50 Przerwa

13:50–15:20 Prezentacja posterowa, moderacja: prof. Elias Berdouses  
oraz dr Michael Davidson

Przewidywalność i skuteczność u rosnących pacjentów dr Teresa Pinho, Portugalia

Leczenie zatrzymanych kłów za pomocą „ballista spring” –  
opis przypadku

dr Georgia Kotantoula, Grecja

Postępowanie w przypadkach szparowatości u rosnących 
pacjentów

dr Ainara Sandoval, Wielka Brytania

15:20–15:35 Ogłoszenie zwycięzcy sesji posterowej i zakończenie


