
7-8 września 2018 
30 listopada - 1 grudnia 2018*
(Sesja dwudniowa, godz. 9.00 - 18.00)
Cena: 4300z³ **

PROWADZĄCY: Dr Marco NICASTRO i Dr n. med. Maciej ŻAROW

SESJA W KRAKOWIE

PRAKTYKA

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE 
ESTETYKI Z RESPEKTEM DLA FUNKCJI

WPROWADZENIE TEORETYCZNE
Na 3 tygodnie przed planowanym kursem 
uczestnicy otrzymują artykuły uzupełniające 
tematykę kursu. 

 Analiza estetyczna i funkcjonalna pacjenta
- Podstawy gnatologii
- Centralna relacja, wysokość zwarciowa

w wymiarze pionowym, ruchy protruzyjne żuchwy
- Rejestracja CR, ocena wymiaru pionowego, 

zarządzanie parametrami.
- Rejestracji zgryzu: łatwe metody
- Deprogramowanie pacjenta 
- Artykulatory: wiedza przełożona na praktykę 
- Szynoterapia: kiedy, jak długo, jakie szyny
- Starcie zębów: przyczyny, rozpoznawanie,

postępowanie terapeutyczne; bruksizm 
a parafunkcje

POKAZ PRAKTYCZNY Z PACJENTEM
- Analiza estetyczna i funkcjonalna pacjenta 

pokazowego 
- Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych
- Badanie palpacyjne mięśni
- Analiza modeli i funkcji w artykulatorze 
- Wspólne oddanie szyny Michigan: dopasowanie, 

kontakty, prowadzenie przednie/ boczne
Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?

AESTHETICS & OCCLUSION 
CONTINUUM EDUCATION NYU CD 

ZAAWANSOWANY PROGRAM 
DLA LEKARZY 
IMPLANTOPROTETYKÓW, 
PERIODONOTLOGÓW 
I PROTETYKÓW, 
ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 
ESTETYKI, OKLUZJI I FUNKCJI
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Kursanci przywożą własne modele górnej i dolnej 
szczęki, w podgrupach rejestrują łuk twarzowy 
i zwarcie. 
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się:

- Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?
- Do czego jest potrzebna rejestracja łukiem?
- Jak rejestrować zwarcie?
- Kiedy i jak stosować rejestrację zwarcia 

w protruzji i ruchach laterotruzyjnych? 

Przygotowane sytuacje kliniczne zostają 
przeniesione do artykulatora i stają się podstawą 
do kolejego etapu ćwiczeń. 
Zajecia obejmują:

- Sprawdzenie prawidłowego zamontowania modeli
- Analizę modeli i funkcji w artykulatorze
- Wykrywanie przedwczesnych kontaktów, 

weryfikację eliminacji w artykulatorze
- Używanie kalek okluzyjnych w danych sytuacjach

klinicznych

DYSKUSJA
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Dr MARCO NICASTRO
Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Rzymie. Ceniony we Włoszech 
wykładowca i specjalista w dziedzinie Stomatologii Estetycznej. W Polsce znany 
głównie z wystąpień na Sesjach Międzynarodowych „Krakdent“ w Krakowie. 
Dr Nicastro ukończył studia w 1989 roku, pracował na Uniwersytecie La Sapienza 
w Rzymie, a następnie ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Genewie. 
Członek wielu prestiżowych organizacji m. in. Włoskie Towarzystwo Stomatologii 
Estetycznej, Włoska Akademia Protetyki Stomatologicznej, Włoska Akademia 
Gnatologii. Publikacje zarówno we włoskich jak i międzynarodowych czasopismach 
stomatologicznych.

Dr n. med. MACIEJ ŻAROW
Wybitny specjalista z zakresu endodoncji, znakomity praktyk w stomatologii 
estetycznej, szkoleniowiec, autor m.in. bestsellerowej książki "EndoProtetyka. 
Przewodnik dla praktyki" Wyd. Kwintesencja 2013. Prowadzi praktykę prywatną 
w Krakowie i Centrum Kształcenia Podyplomowego Dentist. Członek prestiżowej 
włoskiej grupy badawczej w zakresie stomatologii odtwórczej „Style Italiano” 
prowadzący wykłady na wielu międzynarodowych kongresach i kursach. Profesor 
wizytujący Uniwersytetu w Chieti (Włochy).

nyu-poland.com
Aesthetics & Occlusion Continuum 
Education NYUCD

 * więcej terminów na nyu-poland.com
 ** zapytaj o promocję produktową lub pakietową

Weź udział w całym podyplomowym programie 
Aesthetics & Occlusion Continuum Education NYU CD.

Dołącz do stomatologów z całego świata i odbierz międzynarodowy 
certyfikat programu New York University College of Dentistry.

Dyrektorzy programu: prof. Stephen Chu  dr n.med. Maciej Żarow
Mecenat: Prof. Andrzej Wojtowicz

W programie sesje teoretyczne, praktyczne, oraz konsultacyjne:
• 4 sesje w NYU CD
• 2 sesje w Krakowie

• Kongres Dental Spaghetti
• Sympozjum CEIA


