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Mechanika v ortodontickom osetrení
 - dnes a zajtra

„… jediná filozofia, ktorá ponúka komplexny systém. Zahrna celú skálu vysokokvalitnych 
zámkov, presnú informáciu kde tieto zámky umiestnit a komplexnú informáciu o 
oblúkoch a moznostiach síl. Cely koncept je naviac podrobne rozpracovany v najlepsích 
svetovych ucebniciach.”



Dr. Bennett je významnou osobnosťou vo svete ortodoncie, ktorá sa zameriava na vývoj efektívnej mechaniky pri liečbe 
detí a dospievajúcej mládeže. Ako autor a spoluautor 7 ortodontických učebníc získal množstvo ocenení. V spolupráci s 
Dr. Richardom McLaughlinom a Dr. Hugom Trevisim vypracoval komplexnú filozofiu ortodontikého ošetrenia, ktorá 
sa používa na mnohých svetových univerzitách. Dr. Bennet absolvoval špecializačné štúdium na Eastman Postgraduate 
Institute v Londýne. Súkromnú ortodontickú prax vykonával v Londýne až do roku 2008, kedy bol pozvaný zabezpečovať 
program výučby ortodoncie na European University College v Dubaji ako klinický vedúci programu. Dr. Bennet sa vrátil 
do Veľkej Británie v roku 2015, kde obnovil svoju prax a pokračuje vo vývoji efektívnej mechaniky ortodontickej liečby.

Vážení kolegovia,

Teším sa na spoločné stretnutie 8. februára 2019. Ako všetky moje prednášky aj táto bude prakticky zameraná 
a bude obsahovať veľa klinických prípadov, z ktorých mnohé ešte neboli nikdy publikované. Ukážeme si 
mnoho klinických tipov ako aj pokročilých postupv, ktoré zaujmú ortodontistov na všetkých úrovniach.

Koncept McLaughlin Bennett 5.0 zachováva to najlepšie z predchdzajúchich postupov vyvinutých počas 25 
rokov, vrátane lacebackov, bendbackov, kĺznej mechaniky a presúvania zubných skupín. Na jednotlivých 
prípadoch uvidíte aké zlepšenia tieto techniky prinášajú a tiež, že úspech je postavený na zámkoch najvyššej 
kvality a ich presnom umiestnení. Naša mechanika najlepšie funguje s použitím presných tie-wings zámkov 
a na ne sa prednáška zameria.

Pokiaľ už pracujete s využívaním našej mechaniky, mali by ste dosahovať ynikajúce výsledky v príjemnej pracovnej atmosfére ale 
vždy je priestor na zlepšenie. Pokiaľ nerobíme žiadne zmeny, nemôžeme sa zlepšovať!

Budeme sa venovať mnohým kľúčovým klinickým témam ako sú:

• 10 spôsobov ako zlepšiť starostlivosť o pacienta
• Ako si urobiť zložité prípady jednoduchšími
• Zvyčajné chyby a ako sa ich vyvarovať
• Kontrolný zoznam pre dobrú kontrolu zhryzu
• Nová mechanika po extrakcii druhého premoláru

Celodenná prednáška sa zameria na kvalitné ošetrenie pre dnešných pacientov ale pozrieme sa aj čo bude o 5 rokov. Zmenia sa 
potreby pacientov? Na čo sa bude klásť dôraz a čo by sme mali robiť aby sme zvládli výzvy v budúcnosti? Prečo nevyužiť šancu 
stráviť príjemný a infomáciami nabitý deň s rovnako motivovanými kolegami? Ste srdečne pozvaní pridať sa k nám 8. februára a 
zoznámiť sa s najnovšími trendami.

S úctou
John Bennett

• Dekoronácia v prípadoch agenézie dolného druhého premoláru
• Pokročilé postupy v mechanike liečby
• Úloha ortodontistu pri riešení problémov dýchacích ciest
• Vylepšené dokončenie s použitím konceptu “Preskúmanie pokroku”
• Množstvo klinických prípadov krok za krokom



Posuňte svoju prax na úroveň konceptu  
McLaughlin Bennett 5.0
TZákladom tohto konceptu je kniha “Systematizovaná mechanika ortodontickej 

liečby”, ktorá bola prvýkrát publikovaná v roku 2001. Metóda bola dobre 

zdokumentovaná a široko akceptovaná počas éry MBT™, ktorá začala v roku 2001 

ale odvtedy Dr. Bennett a Dr. McLaughlin pokračujú v permanentnom vývoji a 

vylepšovaní ich filozofie a mechaniky liečby.t

V posledných rokoch prišlo k mnohým zlepšeniam. V marci 2014 vyšla 

učebnica “Základy mechaniky ortdontickej liečby”, kde boli tieto vylepšenia zhrnuté a zaktualizované. 

Kniha bola vydaná v 8 jazykoch a mala vynikajúci medzinárodný ohlas. Je poslednou z radu kníh, kde sú 

zdokumentované liečebné postupy, ktoré používajú stovky ortodontistov v Spojených štátoch a vo svete a 

ktorú môžeme označiť ako “McLauglin Bennett 5.0”. Prednáška Dr. Bennetta vychádzajúca z tohto konceptu 

ukáže kľúčové aspekty súčasného myslenia a nové doporučené techniky liečby.

• Dekoronácia v prípadoch agenézie dolného druhého premoláru
• Pokročilé postupy v mechanike liečby
• Úloha ortodontistu pri riešení problémov dýchacích ciest
• Vylepšené dokončenie s použitím konceptu “Preskúmanie pokroku”
• Množstvo klinických prípadov krok za krokom

Seminár organizačne a finančne zabezpečujú:



V cene poplatku je prednáška občerstvenie a obed. Zaroveň každý účastník obdrží poukážku v hodnote 75 

€ na kúpu knižky Fundamentals of Orthodontic Treatment Mechanics v anglickom jazyku.

Prednáška bude vanglickom jazyku, pre účastníkov je zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Každý účastník obdrží tiež certifikát podpísaný Dr. Bennettom.

Slovenská ortodontická spoločnosť požiadala o pridelenie 14 kreditov. 14 Vzdelávacej
akcii s
kódom

Odborný program v sobotu 9. 2. 2018
08.00 - 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 - 09.40 Prednáška, Dr. Sabo, Dr. Vrbová, 
 Dr. Koželová Biomechanika miniskrutiek
09.40 - 10.10 Prestávka I.
11.00 - 12.30 Prednáška, Dr. Dianišková Univerzitný  
 program Invisalign
10.10 - 10.30 Prednáška špec. práce postgraduantov  
 SZU, Bratislava
10.30 - 10.50 Prednáška špec. práce postgraduantov  
 UPJŠ, Košice
11.10 - 13.00 Plenárna schôdza Slovenskej ortodon- 
 tickej spoločnosti
13.00 - 14.00 Občerstvenie formou rautu

Program
Odborný program v piatok 8.2.2018
08.00 - 09.00 Registrácia účastníkov
09.00 - 10.30 Prednáška časť I., Dr. Bennett Mechanika  
 v ortodontickom ošetrení - dnes a zajtra
10.30 - 11.00 Prestávka I
11.00 - 12.30 Prednáška časť II., Dr. Bennett Mechanika  
 v ortodontickom ošetrení - dnes a zajtra
12.30 - 14.00 Obedňajšia prestávka
14.00 - 15.30 Prednáška časť III., Dr. Bennett Mechanika  
 v ortodontickom ošetrení - dnes a zajtra
15.30 - 16.00 Prestávka II
16.00 - 17.30 Prednáška časť IV., Dr. Bennett Mechanika  
 v ortodontickom ošetrení - dnes a zajtra
17.30 - 18.30  Otázky a diskusia
18.30 - 20.00 Voľný program
20.00  Spoločenský večer



Name

Company

E-Mail

Signature

Address

Phone

Country

Date

CityZip Code

Úcastnícky poplatok plenárnej schôdze SOS s odborným programom, ´Zvolen 8.2.2019  
"Mechanika v ortodontickom ošetrení - dnes a zajtra"
 
8. Februára 2019 - Pozvánka 

 Skory poplatok do 31.12.2018
  € 100,- Clen SOS, COS        € 150,- Neclen        € 50,- Studenti a postgraduanti 

 Neskory poplatok po 01.01.2019
  € 150,- Clen SOS, COS        € 200,- Neclen        € 75,- Studenti a postgraduanti

Organizacné pokyny
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V prípade záujmu o úcast na podujatí prosíme zaplatit príslusny úcastnícky poplatok:

Císlo úctu: 174716666/0900 
IBAN: SK7709000000000174716666 
Variabilny symbol: Vase ICO
Konstantny symbol: 0308
Specificky symbol: 08022019 

Nakol ko kapacita prednáskovej sály je obmedzená, v prípade jej naplnenia sa berie do úvahy  
dátum úhrady úcastníckeho poplatku.

Prihlášky a informácie:

Jana Maková (ekonóm SOS)
Malá Lodina 115
044 81 Kysak

makova.janka@gmail.com
mobil: 0944 214 295

MUDr. Patrícia Husárová
husarovadental@gmail.com

Ing. Martin Jaroš - EuDent, s. r. o.
jaros.martin@eudent.sk

Ubytovanie
Ubytovanie si kazdy úcastník zabezpecuje 
individuálne. Odporúcame si rezervovat 
ubytovanie v hoteli Tenis.

Tel.: +421 45 5322 373 
e-mail: info@hoteltenis.sk 
www.hoteltenis.sk


