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Введення у філософію FACE у сфері планування,
діагностики і лікування.

Професор Домінго Мартін
Професор Домінго Мартін є одним з найбільш
відомим та популярним ортодонтичним
лектором на світі. Домінго Мартін був головою
престижного та знаного у всьому світі
міжнародного ортодонтичного товариства RothWilliams International Society of Orhodontics,
а тепер є членом його наукової ради. Професор
Мартін читає лекції які відзначаються надзвичайно великою
популярністю у цілому світі та провадить ортодонтичні лікування
у власній клініці в місті Сан Себастьян.
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B.A. University of Southern California (USA)

Введення у філософію лікування FACE
Екстракція в ортодонтії - чому потрібно видаляти зуби !!!
Вертикальний контроль при лікуванні скелетного ІІ класу.
Ортодонтичне лікування у ранньому змінному прикусі - новий
підхід.
Положення головки суглобового відростка - чому це важливо
для діагностики, лікування та профілактики розладів
скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС).
Ортодонтія, періодонтологія та створення умов для імплантації.
Застосування стоматологічних імплантів для лікування II класу
та відкритого прикусу.
Ортодонтія і Біоестетика як необхідність.

ПРОГРАМА
15 червня 2018
8.30 - 9.00 Реєстрація
9.00 - 10.30 лекція
10.30 - 11.00 перерва на каву
11.00 - 12.30 лекція
12.30 - 14.00 обід
14.00 - 15.30 лекція
15.30 - 16.00 перерва на каву
16.00 - 18.00 лекція

16 червня 2018

9.00 - 10.30 лекція
10.30 - 11.00 перерва на каву
11.00 - 12.30 лекція
12.30 - 14.00 обід
14.00 - 15.30 лекція
15.30 - 16.00 перерва на каву
16.00 - 18.00 лекція

M.D. and D.D.S. University of the Basque Country (Spain)
Master in Orthodontics. University of Valencia (Spain)
Diploma in orthodontics by the FACE/Roth-Williams Center for Functional
Occlusion
Postgraduate Bioesthetic Dentistry. (OBI Foundation for Bioesthetic
Dentistry)
Член FACE

