
Dr. Giorgio Iodice 
Ankorimi Skeletik në Ortodonci:  
protokolle të reja dhe mundësi të reja terapeutike

Bernhard Förster GmbH 
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 
75172 Pforzheim · Germany 
Phone + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102  
info@forestadent.com · www.forestadent.com

Tirana, Albania, 7 dhe 8 Dhjetor, 2018 



Arsyetimi i ankorimit skeletik në ortodonci:  
protokolle të reja dhe mundësi të reja terapeutike
Njohja e ankorimit të nevojshëm, dijenia e arritjes dhe 
mirëmbajtjes së tij gjatë trajtimit janë sigurisht disa pika kyçe 
që çojnë drejt suksesit ortodontik. Prej vitesh ortodontët kanë 
aplikuar sisteme komplekse dhe mjete të ndryshme për të mbajtur 
ankorimin e dëshiruar, ndonjëherë vetëm me sukses të pjesshëm. 
Situatat e mungesës së elementëve të shumëfishtë dentarë ose 
raste ku suporti i dhëmbëve është i kompromentuar, mund ta 
bëjnë trajtimin ortodontik tejet kompleks, ose gati të pamundur. 
Prezantimi I Aparateve të Përkohshme të Ankorimit (Temporary 
Anchorage Devices- TADs (mini-implants in brackets)), aparateve 
të sigurta dhe përdorimit të thjeshtë klinik, ka revolucionarizuar 
botën ortodontike, duke thjeshtëzuar trajtime shumë të 
komplikuara, dhe duke bërë të mundur trajnime që pëndryshe 

do ishin të pamundura. Gjatë 15 viteve të fundit, përdorimi I TADs 
ka transformuar praktikën ortodontike duke çuar në protokolle 
të reja dhe biomekanizma të thjeshtuara. Për më tepër, përdorimi 
i pjesës frontale palatale për futjen e TADs ka lejuar në vitet e 
fundit kapërcimin ose zvogëlimin e disa limiteve kryesore të TADs-
ve interadikularë. Në fakt, kjo qasje e re ka lejuar një shfrytëzim 
më të mire të karakteristikave të kockave, nga ana cilësore dhe 
sasiore, duke eliminuar në të njëjtën kohë ndonjë ndërhyrje 
gjatë lëvizjeve ortodontike. Ndaj, përdorimi I ankorimit skeletal  
dhe veçanërisht ankorimi I skeletit palatal, i ofron mjekut aftësi 
terapeutike të reja dhe premtuese, me mundësinë e zhvillimit 
të shumë aparateve për shumicën e objektivave të ndryshme 
ortodontike. 

Giorgio Iodice është diplomuar në 
degën “Dentistri”, me specializim 
në “Ortodonci” dhe ka mbaruar 
doktoraturën në “Shkenca Orale” 
nga Universiteti I Napolit “Federico 
II”. Ai ka marrë çertifikatën e 
Ekselencës në Ortondonci në Itali 
(nga Bordi Italian I Ortodoncisë) 
dhe nga E.B.O (Bordi Europian I 
Ortodoncisë). Pjesëtar I komitetit të 

ekzaminit IBO në 2013, 2015 dhe 2017, dhe I komitetit ekzaminues 
të SIDO Model Display në 2014. I çertifikuar për teknikën linguale 
Incognito në 2009, ai është bërë Profesor Klinik në Masterin 
Incognito në Napoli. Në 2017 ai ka mbaruar Masterin në degën 
“Ortodoncia Linguale”. 
 

Tani ai është Asistent Profesor Klinik në Universitetin e Napolit 
Federico II dhe Lektor në Universitetin e Otagos, Zelandë e Re dhe 
President për 2018-2019 të Shoqatës Italiane të Aligners (Sialign) 
dhe Zv. President për vitin 2018-2019 i Shoqatës së Specialistave 
në Ortodonci (ASIO), dhe pjesëtar aktiv I SIDO, EOS, SIBOS, AIDOR 
dhe SIDA. I përqëndruar ekskluzivisht në ortodonci, interesat 
e tij klinike dhe kërkimore janë të fokusuara në trajtimin e 
pacientave të rritur, pasjisje ankorimi të përkohshme (TADs) 
dhe marrëdhënien mes çrregullimeve okluzionale dhe 
temporo-mandibulare. Gjykues I shumë revistave akademike 
internacionale, ai është autor I disa kapitujsh librash dhe 
publikimeve të shumta në revista nacionale dhe internacionale, 
si dhe folës në kongrese internacionale dhe mastera universitarë.
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Lecture Outline 

• Ankorimi në ortondonci
• Limitet e ankorimit konvencional ortodontik 
• Ankorimi skeletik në ortodonci
• Indikacionet klinike për përdorimin e TADs (minividave)  
 në ortodonci
• TADs: karakteristikat e instrumentave, guida për   
 përzgjedhjen e vendit dhe protokolli I vendosjes
• Procedura klinike
• Rreziqe dhe ndërlikime
• Prezantime të shembujve klinikë të situatave të  
 ndryshme ortodontike
• Limitet e ankorimit skeletik interadikular
• Indikacione klinike për përdorimin e sistemeve ortodontike  
 me ankorim skeletik palatal
• Prezantime të shembujve të ndryshme për situata të   
 ndryshme ortodontike me ankorim skeletik palatal

Programi - DITA 1

8.30-9.00 Regjistrimi 
9.00-11.00
• Ankorimi në ortodonci
• Ankorimi skeletik në ortodonci
• Indikacionet klinike për përdorimin e TADs në ortodonci

11.00-11.30 Pushim
11.30-13.30
• TADs: Karakteristikat e instrumenteve, Udhëzues  
 për përzgjedhjen e vendeve dhe protokollin e nderhyrjes
• Procedurat klinike
• Rreziqet dhe ndërlikimet

13.30-14.30 Dreka
14.30-17.30
• Prezantimi i shembujve klinikë në situata të ndryshme

PJESA PRAKTIKE
• Rregullimi i përkuljes së sustës dhe aktivizime

Programi - DITA 2

9.00-11.00
• Ankorimi në ortodonci
• Kufinjtë e ankorimit konvencional ortodontik
• Kufinjtë e ankorimit skeletik interadikular
• Sistemi Ortho Easy PAL
• Protokolli i vendosjes së drejtpërdrejtë
• Protokolli i vendosjes indirekte: udhëzuesi për vendosjen  
 dhe planifikimi dixhital, avantazhet dhe limitet.
• Indikacionet klinike për përdorimin e sistemeve  
 ortodontike me ankorim skeletik palatinal

11.00-11.30 Pushim
11.30-13.30
• Zgjerimi maksilar me ankorim skeletik palatal

13.30-14.30 Dreka
14.30-16.30
• Distalizimi me ankorim skeletik palatal:  
 FROG dhe DistalSlider
• Mesializimi dhe menaxhimi i rasteve agenetike  
 me ankorim skeletik palatinal: MesialSlider
• Rreziqet dhe ndërlikimet
• Prezantimi i shembujve klinikë të situatave të  
 ndryshme klinike
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