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Ortodoncja dla stomatologów ogólnie praktykuj¹cych
lek. stom. Marcin Dolecki - wyk³adowca Rondeau Seminars

Lek. stom. Marcin Dolecki jest absolwentem ³ódzkiej Akademii Medycznej. 
Wyk³adowca, autor wielu publikacji oraz dwóch ksi¹¿ek “Wybielanie zêbów” 
i “Marketingi zarz¹dzanie w gabinecie stomatologicznym”; wydawca i t³umacz CRA 
Newsletter. Marcin Dolecki jest równie¿ uznanym autorytetem w t³umaczeniu 
wyk³adów i prezentacji z dziedziny stomatologii odbywaj¹cych siê w kraju i za granic¹. 
Pamiêtamy go ze wspania³ych spotkañ z Howardem Farranem, Danem Fischerem 
i Gordonem Christensenem. W roku 2001 Marcin Dolecki uzyska³ certyfikat 
instruktora nauczania ortodoncji dla stomatologów ogólnie praktykuj¹cych. 

“Celem tego kursu jest nauczenie stomatologów ogólnych, jak prawid³owo 
diagnozowaæ i leczyæ proste przypadki ortodontyczne. Kurs poka¿e jak istotne jest 
“leczenie uœmiechu”, leczenie ortopedyczno - ortodontyczne SS¯ oraz u¿ycie 
kombinowanej techniki StraghtWire i aparatów funkcyjnych. Pacjenci oczekuj¹, ¿e 
minimalne wady zgryzu bêd¹ leczone tak wczeœnie, jak to mo¿liwe. Dlatego, je¿eli 
lekarze chc¹ rozszerzyæ swoja praktykê, musz¹ zyskaæ wiedzê w zakresie 
wczesnego leczenia ortopedyczno - ortodontycznego.”

Brock Rondeau, DDS, IBO
“Moje kursy pomog³y stomatologom ogólnym w ca³ej Pó³nocnej Ameryce zwiêkszyæ 
przychody z ich praktyk nawet do 100.000 $ rocznie. Aby odnieœæ sukces w swej praktyce 
musisz daæ matkom to, czego pragn¹: proste zêby ich dzieci!”

Howard Farran, DDS, FAGD
“Filozofia i technika Brocka Rondeau s¹ potê¿n¹ alternatyw¹ dla tradycyjnej ortodoncji 
ekstrakcyjnej. Kursy Brocka doda³y znakomite, nowe narzêdzie do mojego “uzbrojenia”. 
Powinno ono byæ czêœci¹ równie¿ Twojego. Zdecydowanie - weŸ udzia³ 
w tym kursie!” Pamiêtaj: 50 nowych przypadków ortodontycznych - to nie przesada - daje 
275.000 z³otych rocznie!*”
*- 5.500 z³otych - to przeciêtny zysk netto z dwuetapowego leczenia ortodontycznego jednego przypadku.

UNO-DENTAL
ul. Piotrkowska 72 pok. 340

Informacje organizacyjne
oraz terminy najbli¿szych spotkañ:

unodental@unodental.pl; www.unodental.pl
telefon: 0-42 630 10 21; faks: 0-42 630 11 21 

Koszt uczestnictwa w 4-dniowym kursie praktycznym prowadzonym przez
lek. stom. Marcina Doleckiego

„Ortodoncja dla stomatologów ogólnie praktykuj¹cych - czêœæ I ”
 wynosi 5.600,- z³ i obejmuje:

· uczestnictwo w kursie i zajêciach praktycznych
koszt materia³ów niezbêdnych do przeprowadzenia zajêæ praktycznych

· podrêcznik autorstwa doktora Brocka Rondeau, w t³umaczeniu lek. stom.
Marcina Doleckiego „Ortodoncja dla stomatologów ogólnie praktykuj¹cych”

· certyfikaty potwierdzaj¹ce uczestnictwo w kursie
· koszt noclegów (dla osób korzystaj¹cych) i 3 posi³ków dziennie (dla wszystkich 
uczestników); 

Koszt uczestnictwa dla osób nie korzystaj¹cych z noclegów wynosi 5.300,- z³.



RONDEAU SEMINARS
Ortodoncja dla stomatologów ogólnie praktykuj¹cych

PROGRAM KURSU

CZÊŒÆ I
1. Wstêp do kursów IAO.
2. Filozofia leczenia ortopedyczno - ortodontycznego SS¯.
3. Leczenie uzêbienia mieszanego: ruchomy aparat 
korekcyjny, aparat Schwarza.
4. Cefalometria jako narzêdzie diagnostyczne.
5. Wprowadzenie do cefalometrii: punkty orientacyjne, 
dostêpny sprzêt cefalometryczny, wa¿ne punkty, k¹ty, 
p³aszczyzny.
6. Znaczenie badañ klinicznych: analiza Steinera, analiza 
McNamora, modyfikacja Horwalda, ocena WITS, Williams 
AP Line, analiza Sassouni.
7. Analiza zdjêæ cefalometrycznych. Cefalometria - zajêcia 
praktyczne.
8. Wprowadzenie do IAO. Dyskusja na temat instrumentów i 
materia³ów ortodontycznych.
9. Praktyka postêpowania z pacjentem: wizyta wstêpna, 
za³o¿enie karty pacjenta, plan leczenia, uzgodnienia 
finansowe, broszury edukacyjne dla pacjentów, zgoda na 
leczenie.
10. Cefalometria  zajêcia praktyczne. Zadaniem uczestników 
bêdzie praktyczna analiza cefalometryczna.
11. Szeœæ kluczy do prawid³owego zgryzu. Wskazówki 
dotycz¹ce zak³adania aparatu korekcyjnego.
12. Rick-A-Nator. Aparat sta³y koryguj¹cy ty³ozgryz i zgryz 
g³êboki.
13. Rola zdjêæ rentgenowskich SS¯ w okreœleniu poprawnej 
pozycji k³ykciowej. 
14. Wprowadzenie do Systemu Diagnostycznego IAO:

- wywiad z pacjentem
- wywiad chorobowy
- historia leczenia dentystycznego
- klasyfikacja nieprawid³owego zgryzu
- materia³y naukowe
- pomiary dróg oddechowych
- analiza modeli
- analiza cefalometryczna
- kwestionariusz zdrowotny SS¯
- badanie SS¯
- aparat ortopedyczny
- mechanizm systemu Straight Wire
- egzamin perio
- plan leczenia
- analiza rozk³adu si³
- zdjêcia rentgenowskie czaszki.

15. Nieprawid³owy zgryz - Klasa I: rozpoznanie, plan 
leczenia, mechanika, prezentacja przypadków klinicznych.
16. Zasady prawid³owego zak³adania aparatu korekcyjnego:

- chemoutwardzalne i œwiat³outwardzalne systemy
- analiza przypadków nieprawid³owo za³o¿onych 

aparatów
- usuwanie aparatu korekcyjnego.

17. Zak³adanie zamków ortodontycznych  zajêcia 
praktyczne.
18. Streszczenie czterech etapów - zmodyfikowana technika 
Straight Wire. Druty w technice Straight Wire - 
wprowadzenie:

-     .0175 Pentacat, .014 Sentalloy, .018 Sentalloy 
-     .018 x .025 Bioforce NiTi
-     .019 x .025 Multi Braid, .018 x .025 ze stali 
nierdzewnej.

19. Wyci¹gi elastyczne - ró¿ne typy i instrukcje u¿ytkowania.
20. Ligatury i wyci¹gi miêdzyszczêkowe. Wskazania i 
przeciwwskazania.
21. Twin Block - wskazania i przeciwwskazania, budowa, 
zgryz konstrukcyjny, metoda planowego podœcielania, 
przypadki kliniczne.
22. Postêpowanie z pacjentem. Wskazania do praktyki 
ortodontycznej.

23. Wi¹zanie - technika i przymocowanie uzupe³nienia 
ortodontycznego cementem.
24. Druty sekcyjne - metoda przekrojowa:

- stal nierdzewna .014 i .016
- wskazania i symulacje. 

25. Diagnoza przypadku.

CZÊŒÆ II:
1. Stopieñ wa¿noœci SS¯ w ortodoncji:

- formularz historii medycznej SS¯
- wspó³czesne metody badania SS¯
- zasiêg ruchu
- w³asnorêczne badanie palpacyjne miêœni SS¯ 

wykonywane przez uczestników kursu.
2. Aparat strza³kowy:

- przedni aparat strza³kowy
- tylny aparat strza³kowy
- wskazania
- korekty.

3. Zewn¹trzustny system Headgear:
- odwrócona proca bródkowa
- przypadki zaburzeñ Klasy III.

4. Drogi oddechowe:
- jak nosowe oddychanie mo¿e wp³yn¹æ na wzrost 

czaszkowo - twarzowy
- rola oddychania przez usta w powstawaniu zaburzeñ 

Klasy II.
5. Jak zapobiegaæ wychylaniu zêbów przy pomocy aparatu 
Straight Wire.
6. Kontrola zakotwiczenia przy u¿yciu mechaniki 
podwójnego ³uku.
7. £uki utility:

- wt³oczone i ztorkowane siekacze
- dystalizacja trzonowców
- æwiczenia laboratoryjne z ³ukami utrzymuj¹cymi.

8. Transczaszkowe zdjêcie RTG kontra tomogramy.
9. Zaburzenia zgryzu Klasy III:

- leczenie niechirurgiczne 
- diagnozowanie
- planowanie leczenia
- mechanika.

10. Aparat Williams-2000™.
11. Niechirurgiczne leczenie przypadków zgryzu otwartego.
12. Jak prawid³owo diagnozowaæ i kontrolowaæ pionowe 
zaburzenia ortodontyczne.
13. Wyrzynanie zaklinowanych k³ów.
14. Przezroczyste aparaty ortodontyczne (ortodoncja 
doros³ych).
15. Z³ote ³uki ortodontyczne.
16. Ekstrakcja siódemek.
17. Aparat DMAX-2000™ (dystalizacja trzonowców).18. 18. 
Szybkie rozszerzenie podniebienia:

- Hyrax z pierœcieniami
- Hyrax zacementowany.

19. Zarz¹dzanie praktyk¹, broszury gabinetu, marketing 
wewnêtrzny i zewnêtrzny. 
20. Zarz¹dzanie ryzykiem, formularze zwalniaj¹ce. 
21. Koñczenie przypadków ortodontycznych.
22. Wygiêcia drutu koñcz¹cego (metoda step-down i step-
up).
23. Analiza dolnego ³uku.
24. Retencja:

- aparat Hawleya
- aparat Wrap Around („owijanie naoko³o”)
- aparat jêzykowy zacementowany
- aparat jêzykowy z pierœcieniami
- przezroczysty retainer
- retainer sprê¿ynowy.

25. Pozycjonery zêbowe.
26. Chrapanie i bezdech periodyczny we œnie (sleep apnea)  
diagnozowanie i leczenie. 
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