
Dr John Bennett w Warszawie  
Piątek, 25 Października 2019

Usystematyzowane podejście do Dobrej Opieki 
Ortodontycznej - co robimy i dlaczego to robimy

 “… jedyna filozofia, która oferuje wszechstronny system – zawiera szeroką gamę wysokiej 
jakości zamków, precyzyjne informacje dotyczące ich właściwego pozycjonowania, a 
także pełne informacje na temat form łuków i poziomów sił. Wszystko to wsparte jest 
bestsellerowymi podręcznikami”. 



Dr Bennett jest dobrze znaną postacią w świecie ortodoncji a jego szczególne zainteresowanie jest ukierunkowane na rozwój 
skutecznej mechaniki leczenia dzieci i młodzieży. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem lub współautorem siedmiu po-
dręczników ortodontycznych. Praca z dr Richardem McLaughlinem  i dr Hugo Trevisim zaowocowała stworzeniem ogólnej 
filozofii leczenia ortodontycznego, która jest wiodącą metodą na wielu uniwersytetach i departamentach dydaktycznych na 
całym świecie. Dr Bennett ukończył specjalizację ortodontyczną w Eastman Postgraduate Institute w Londynie. Pracował w 
praktyce ortodontycznej w Londynie do 2008 roku, kiedy został zaproszony do udziału w programie szkolenia ortodontycz-
nego  w European University College w Dubaju, jako dyrektor kliniczny. Dr Bennett powrócił do Wielkiej Brytanii  w 2015 
r. aby wznowić obowiązki kliniczne i nadal przoduje w rozwoju skutecznej i wydajnej mechaniki leczenia ortodontycznego.

Drodzy Koledzy,

Wyczekuję spotkania z Wami w dniu 25 października w Warszawie. Jak wszystkie moje kursy, dzień będzie oparty 
o moje doświadczenia kliniczne i przedstawię szereg przypadków leczonych etapami, z których wiele nie było 
przedstawianych wcześniej w Polsce. Będzie mnóstwo porad klinicznych, a także zaawansowanych koncepcji, 
a przygotowany materiał jest przeznaczony dla osób o zróżnicowanym poziomie doświadczenia zawodowego.

McLaughlin Bennett 5.0 zachowuje najlepsze cechy naszej poprzedniej metody leczenia, opracowane przez 
ostatnie 25 lat, w tym dogięcia drutów, mechanika ślizgowa i przemieszczenia grupowe. Zaprezentuję jak 
technika zapewnia lepszą wydajność w każdym przypadku, a ten sukces opiera się na korzystaniu z najwyższej 
jakości wysokiej jakości zamków i precyzyjnemu ich pozycjonowaniu. Nasza mechanika najlepiej współpracuje z 
zamkami twin i o tym będzie głównie ten kurs.

Jeśli już korzystasz z naszej mechaniki, powinieneś uzyskiwać doskonałe wyniki w dobrym środowisku pracy, ale zawsze jest miejsce na 
poprawę. Jeśli nie wprowadzamy zmian, nie robimy postępu!

Omówię wiele kluczowych zagadnień klinicznych, w tym:

• Jak poprawić opiekę nad pacjentem za pomocą sprawdzonego systemu
• Robienie niektórych przypadków łatwiejszymi
• Typowe błędy i jak ich unikać
• Lista kontrolna dla dobrej każdorazowej kontroli overbite
• Poprawiona mechanika po ekstrakcjach drugich przedtrzonowców
• Zaawansowane koncepcje i najnowsze przemyślenia w mechanice leczenia

Dzień skupi się na najwyższej jakości opiece dla dzisiejszych pacjentów, ale będzie również wybiegał 5 lat w przyszłość. Czy ich potrzeby 
ortodontyczne będą wtedy inne? Co może być nowym celem i co powinniśmy zrobić, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom? 
Dlaczego nie skorzystać z szansy, aby spędzić przyjemny i ważny klinicznie dzień ze zmotywowanymi współpracownikami? Serdecznie 
zapraszamy do uczestnictwa w kursie 25 października, aby nadążyć za najnowszymi  przemyśleniami i spojrzeć w przyszłość.

Z poważaniem,
John Bennett

• Jak zredukować doginania drutów dzięki uniwersalności  
 metody leczenia
• Rosnąca rola ortodonty w zarządzaniu drogami oddechowymi
• Techniki mające na celu osiągnięcie dobrego „dopasowania  
 zębów” i finishingu na koniec leczenia
• Szereg przypadków leczonych krok po kroku



Zaktualizuj swoją praktykę do systemu  
McLaughlin Bennett 5.0
Najważniejsza pozycja “Systemized Orthodontic Treatment Mechanics” była 

pierwszą opublikowaną w 2001 r. Metoda była dobrze udokumentowana  i szeroko 

akceptowana w erze MBT , począwszy od 2001 roku. Od tego czasu jednakże Dr. 

Bennett i Dr. McLaughlin kontynuują rozwój i doskonalenie swojej filozofii oraz 

mechaniki leczenia. W ostatnich latach dokonano wielu postępów. 

“Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego” opublikowano w marcu  2014 

r. aby ją udokumentować i wszystko zaktualizować. Książka została wydana w ośmiu językach a inne są 

w przygotowaniu. Była bardzo dobrze odebrana na arenie międzynarodowej. Jest to najnowsza z serii 

książek napisanych dla udokumentowania leczenia metodą, której nauczono setek ortodontów  w Stanach 

Zjednoczonych i na całym świecie , która ewoluowała, by stać się systemem “McLaughlin Bennett 5.0”. W 

tym kompleksowym jedniodniowym programie Dr Bennett pokaże kluczowe aspekty obecnego myślenia i 

nowe techniki, które są rekomendowane.

• Jak zredukować doginania drutów dzięki uniwersalności  
 metody leczenia
• Rosnąca rola ortodonty w zarządzaniu drogami oddechowymi
• Techniki mające na celu osiągnięcie dobrego „dopasowania  
 zębów” i finishingu na koniec leczenia
• Szereg przypadków leczonych krok po kroku

Zaktualizuj swoją praktykę do systemu 
McLaughlin Bennett 5.0

Najważniejsza pozycja “Systemized Orthodontic Treatment Mechanics” była 
pierwszą opublikowaną w 2001 r. Metoda była dobrze udokumentowana  
i szeroko akceptowana w erze MBT , począwszy od 2001 roku. Od tego czasu 
jednakże Dr. Bennett i Dr. McLaughlin kontynuują rozwój i doskonalenie swojej 
filozofii oraz mechaniki leczenia. W ostatnich latach dokonano wielu postępów. 
“Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego” opublikowano w marcu  
2014 r. aby ją udokumentować i wszystko zaktualizować. Książka została wydana 
w ośmiu językach a inne są w przygotowaniu. Była bardzo dobrze odebrana 
na arenie międzynarodowej. Jest to najnowsza z serii książek napisanych 
dla udokumentowania leczenia metodą, której nauczono setek ortodontów  
w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie , która ewoluowała, by stać się 
systemem “McLaughlin Bennett 5.0”. W tym kompleksowym jedniodniowym 
programie Dr Bennett pokaże kluczowe aspekty obecnego myślenia i nowe 
techniki, które są rekomendowane.

Kurs planowany jest dla ograniczonej grupy ortodontów z wystarczającą ilością czasu na indywidualne pytania i dyskusję. 
Koszt kursu obejmuje wszystkie wykłady odbywające się w sali o najwyższych standardach, przerwy kawowe i lunch  
w formie bufetu. Kurs będzie tłumaczony symultanicznie z języka angielskiego na język polski.
Uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez Dr. Bennetta oraz 7 punktów edukacyjnych.

Wyczekuję spotkania z Wami w dniu 25 października w Warszawie. Jak wszystkie moje kursy, dzień będzie oparty 
o moje doświadczenia kliniczne i przedstawię szereg przypadków leczonych etapami, z których wiele nie było
przedstawianych wcześniej w Polsce. Będzie mnóstwo porad klinicznych, a także zaawansowanych koncepcji, 
a przygotowany materiał jest przeznaczony dla osób o zróżnicowanym poziomie doświadczenia zawodowego.

McLaughlin Bennett 5.0 zachowuje najlepsze cechy naszej poprzedniej metody leczenia, opracowane przez ostatnie 
25 lat, w tym dogięcia drutów, mechanika ślizgowa i przemieszczenia grupowe. Zaprezentuję jak technika zapewnia 
lepszą wydajność w każdym przypadku, a ten sukces opiera się na korzystaniu z najwyższej jakości wysokiej jakości 
zamków i precyzyjnemu ich pozycjonowaniu. Nasza mechanika najlepiej współpracuje z zamkami twin i o tym 
będzie głównie ten kurs.

Jeśli już korzystasz z naszej mechaniki, powinieneś uzyskiwać  doskonałe wyniki w dobrym środowisku pracy, ale zawsze jest miejsce  
na poprawę. Jeśli nie wprowadzamy zmian, nie robimy postępu!

Omówię wiele kluczowych zagadnień klinicznych, w tym:

Drodzy Koledzy

Dr Bennett jest dobrze znaną postacią w świecie ortodoncji a jego szczególne zainteresowanie jest 
ukierunkowane na rozwój skutecznej mechaniki leczenia dzieci i młodzieży. Jest wielokrotnie nagradzanym 
autorem lub współautorem siedmiu podręczników ortodontycznych. Praca z dr Richardem McLaughlinem  
i dr Hugo Trevisim zaowocowała stworzeniem ogólnej filozofii leczenia ortodontycznego, która jest wiodącą 
metodą na wielu uniwersytetach i departamentach dydaktycznych na całym świecie. Dr Bennett ukończył 
specjalizację ortodontyczną w Eastman Postgraduate Institute w Londynie. Pracował w praktyce ortodontycznej 
w Londynie do 2008 roku, kiedy został zaproszony do udziału w programie szkolenia ortodontycznego  
w European University College w Dubaju, jako dyrektor kliniczny. Dr Bennett powrócił do Wielkiej Brytanii  
w 2015 r. aby wznowić obowiązki kliniczne i nadal przoduje w rozwoju skutecznej i wydajnej mechaniki leczenia 
ortodontycznego.

Agenda
Piątek 25 października 2019
08.00 - 09.00 Rejestracja
09.00 - 09.40 Wykład
09.40 - 10.30 Wykład
10.30 - 11.00 Przerwa
11.00 - 11.45 Wykład
11.45 - 12.30 Wykład
12.30 - 14.00 Lunch

14.00 - 14.45 Wykład
14.45 - 15.30 Wykład
15.30 - 15.50 Przerwa
15.50 - 16.30 Wykład
16.30 - 17.15 Wykład
17.15 - 17.30 Pytania, Dyskusja

Dzień skupi się na najwyższej jakości opiece dla dzisiejszych pacjentów, ale będzie również wybiegał 5 lat w przyszłość. Czy ich potrzeby 
ortodontyczne będą wtedy inne? Co może być nowym celem i co powinniśmy zrobić, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom? Dlaczego 
nie skorzystać z  szansy, aby spędzić przyjemny i ważny klinicznie dzień ze zmotywowanymi współpracownikami? Serdecznie zapraszamy 
do uczestnictwa w kursie 25 października, aby nadążyć za najnowszymi myślami i spojrzeć w przyszłość.

Z poważaniem,

John Bennett

• Dziesięć sposobów na poprawę opieki nad pacjentem

• Jak ułatwić sobie trudniejsze przypadki

• Typowe błędy i sposoby ich unikania

• Lista kontrolna dla dobrej każdorazowej kontroli overbite

• Nowa mechanika po ekstrakcjach drugich przedtrzonowców

• Dekoronacja w przypadkach z agenezją drugich dolnych 
przedtrzonowców

• Zaawansowane koncepcje w mechanice leczenia

• Wpływ ortodonty na drogi oddechowe

• Poprawa finishingu dzięki koncepcji „Ocena postępów leczenia”

• Wiele wyleczonych przypadków



Kurs planowany jest dla ograniczonej grupy ortodontów z wystarczającą ilością czasu na indywidualne pytania 

i dyskusję. Koszt kursu obejmuje wszystkie wykłady odbywające się w sali o najwyższych standardach, przerwy 

kawowe i lunch  w formie bufetu. Kurs będzie tłumaczony symultanicznie z języka angielskiego na język polski. 

Uczestnicy otrzymają certyfikat podpisany przez Dr. Bennetta oraz 7 punktów edukacyjnych.

Agenda
Piątek 25 października 2019
08.00 - 09.00  Rejestracja 
09.00 - 09.40  Wykład 
09.40 - 10.30  Wykład 
10.30 - 11.00  Przerwa 
11.00 - 11.45  Wykład 
11.45 - 12.30  Wykład 
12.30 - 14.00  Lunch

14.00 - 14.45  Wykład 
14.45 - 15.30  Wykład 
15.30 - 15.50  Przerwa 
15.50 - 16.30  Wykład 
16.30 - 17.15  Wykład 
17.15 - 17.30  Pytania, Dyskusja
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„Usystematyzowane podejście do Dobrej Opieki Ortodontycznej - 
co robimy i dlaczego to robimy”
 
 cena kursu: 1090 zł 
 cena do 31 lipca 2019: 890 zł
 cena dla osób na specjalizacji z ortodoncji: 790 zł

Punkty Edukanyjne: 7 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 
mBank: 42 1140 1010 0000 3135 2600 1001

Rejestracja na kurs



Dr John Bennett w Warszawie  
Piątek, 25 Października 2019

Organizator kursu:
Grandortho Sp. z o.o.  
Ul. Annopol 24, 
03-236 Warszawa 
 
Tel. 22 675 24 94 
e-mail: grandortho@grandortho.pl  
www.grandortho.pl


