
Twój SUKCES to nasz 
PRIORYTET!
Pracując z nami otrzymasz łatwo dostępną, częstą 
oraz spersonalizowaną edukację. Pomożemy Ci 
wejść do świata "niewidocznej"ortodoncji. 
Już dziś zapisz się na serię bezpłatnych webinarów 
organizowanych przez szkoleniowców 
ClearCorrect. Dostępnych jest 14 2 godzinnych 
modułów od podstaw do zaawansowanych leczeń 
nakładkami ortodontycznymi. Nie zwlekaj zapisz 
się już dziś!

Akademia ClearCorrect seria 
webinarów “CATAPULT”



1. Zaplanowaliśmy Engagery (zaczepy).
Co dalej?

2. Większa kontrola dzięki mechanice
hybrydowej

3. Chirurgia ortognatyczna - współczesne
koncepcje

4. cl-EARLY WCZESNE rozwiązanie! - Leczenie 
dzieci.

5. Związek między ortodoncją a implantologią

22 Wrzesień 2021
(17:00-19:00)

29 Wrzesień 2021
(17:00-19:00))

3 Listopad 2021
(17:00-19:00)

24 Listopad 2021
(17:00-19:00)

8 Grudzień 2021
(17:00-19:00)



Możesz zarejestrować się na wszystkie kursy 
"CATAPULT"  za pośrednictwem poniższego linku:

Formuarz rejestracji

Możesz również zarejestrować się tylko na kursy 
podstawowe „Fundation” lub tylko na kursy 
zaawansowane „Level up” korzystając 
z poniższych linków:
KURSY PODSTAWOWE:

Formularz rejestracji

KURSY ZAAWANSOWANE:

Formularz rejestracji

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctLOx7nqyJIOkfGajYWKxjHjeL-MQkfKBlz6k_N9KImtGexA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo23ZkNXV19XupMqtHcGD3aKY9h0RD9NgQbga50yM0C7IdhQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScolq-v2HN7ug3W7WKaChuFCuktheTHYZDKq4nRcv2-Fu-OTA/viewform?usp=sf_link


Zaplanowaliśmy 
Engagery (zaczepy). 

Co dalej?

KURSY ZAAWANSOWANE

Ten zaawansowany kurs ma na 
celu dostarczenie większej ilości 
informacji o optymalizacji 
leczenia za pomocą engagerów  
ClearCorrect.

Skupimy się na pozycjach 
zaczepów,  ich usuwaniu oraz 
na błędach i rozwiązywaniu 
problemów.

CEL KURSU

- Wybór idealnej pozycji;
- Montaż zaczepów (engagerów): Procedury

laboratoryjne i kliniczne.
- Usuwanie zaczepów (Rewizja i końcowe

poprawki)
- Zaczepy i brak postępu w leczeniu, co teraz?

- Aby uzyskać więcej informacji
skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem
Straumann Group (Schmidtdental). Możesz również
zarejestrować się za pośrednictwem tego
FORMULARZA.

PYTANIA & REJESTRACJA

Data kursu: 22 Wrzesień 2021

Czas kursu: 17:00-19:00

Forma kursu: Webinar

Cena kursu: Bezpłatny

Język:  do 5 z tłumaczem - decyduje ilość
rejestracji na dany język.- im więcej chętnych z Polski 
tym większa szansa na tłumaczenie.

https://forms.gle/oiB7MtMSVQm7geZd8
https://forms.gle/oiB7MtMSVQm7geZd8


Większa kontrola dzięki 
mechanice hybrydowej

KURSY ZAAWANSOWANE

Jak ważne są dodatkowe elementy 
w terapii alignerami?

Ten zaawansowany  kurs koncentruje 
się na potrzebie wykorzystania 
środków pomocniczych przy terapii 
niewidocznymi aparatami 
ortodontycznymi.  Omówimy ruchy, 
które można hybrydowej, kiedy 
zdecydować o zastosowaniu 
dodatkowych elementów
pomocniczych i jak ich używać 
w leczeniu ClearCorrect.

CEL KURSU

- Ruchy, które możesz osiągnąć bez
używania jakichkolwiek elementów pomocniczych.

- Elementy pomocnicze i ich znaczenie.
- Guziczki do korekty zaburzeń w płaszczyźnie

strzałkowej.
- Guziki do ekstruzji.
- TADs (tymczasowe elementy kotwiące) w leczeniu

nakładkowym.
- Dżwignie i mechanika hybrydowa.

PYTANIA & REJESTRACJA

- Aby uzyskać więcej informacji
skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem
Straumann Group (Schmidtdental). Możesz
również zarejestrować się za pośrednictwem
tego FORMULARZA.

Data kursu: 29 Wrzesień 2021

Czas kursu: 17:00-19:00

Forma kursu: Webinar

Cena kursu: Bezpłatny

Język: do 5 z tłumaczem - decyduje ilość

rejestracji na dany język.- im więcej chętnych z Polski 
tym większa szansa na tłumaczenie.

https://forms.gle/pnas3xz9BAtNiKSz7
https://forms.gle/pnas3xz9BAtNiKSz7


Chirurgia ortognatyczna 
- współczesne koncepcje

KURSY ZAAWANSOWANE

Ten zaawansowany kurs koncentruje 
się na łączeniu zabiegów 
chirurgicznych z leczeniem 
ortodontycznym dla osiągnięcia 

najlepszych wyniki klinicznych.

Kurs kładzie nacisk na planowanie 
leczeń rozważając również użycie 
chirurgii ortognatycznej.CEL KURSU

- Aktualne koncepcje dotyczące "Surgery First 
Approach".

- Porównania z tradycyjną ortodoncją oraz
- przygotowanie do operacji ortognatycznej.
- Jak zaplanować udane połączenie
- leczenia ortodontycznego z chirurgicznym
- Postęp technologiczny oraz  ocena 

przewidywalności leczenia.
- Korzystanie z szablonów chirurgicznych i szyn 

zabiegowych.

PYTANIA & REJESTRACJA
- Aby uzyskać więcej informacji
skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem Straumann
Group (Schmidtdental). Możesz również zarejestrować
się za pośrednictwem tego FORMULARZA.

Data kursu: 3 Listopad 2021

Czas kursu: 17:00-19:00

Forma kursu:Webinar

Cena kursu: Bezpłatny

Język: do 5 z tłumaczem - decyduje ilość 

rejestracji na dany język.- im więcej chętnych z Polski 
tym większa szansa na tłumaczenie.

https://forms.gle/raJ3whviMbKXCQ6L7
https://forms.gle/raJ3whviMbKXCQ6L7


cl-“EARLY” 
WCZESNE rozwiązanie!

Leczenie dzieci.

KURSY ZAAWANSOWANE

Przewidywalność leczenia alignerami u 
pacjentów z uzębieniem mieszanym.

Ten zaawansowany kurs koncentruje 
się na metodach leczeń pacjentów 
z  uzębieniem mieszanym. studium 
przypadków, zmiany w czasie 
planowania, planowaniu zębów 
wyrzynających się i wielu innych 
trudnościach.

CEL KURSU

- Uwagi wstępne dotyczące leczenia.
- Planowanie wyrzynających się zębów.
- Alignery, współczesne 4x2.
- Zalety stosowania alignerów zamiast

zamków na uzębieniu mieszanym.
- Leczenie hybrydowe: szybkie rozszerzanie 

szczęki + nakładki( RPE + ALigners).

PYTANIA & REJESTRACJA

- Aby uzyskać więcej informacji
skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem 
Straumann Group (Schmidtdental). Możesz 
również zarejestrować się za pośrednictwem 
tego FORMULARZA.

Data kursu: 24 Listopad 2021

Czas kursu: 17:00-19:00

Forma kursu: Webinar

Cena kursu: Bezpłatny

Język: do 5 z tłumaczem - decyduje ilość 

rejestracji na dany język.- im więcej chętnych z Polski 
tym większa szansa na tłumaczenie.

https://forms.gle/Y97vNjwHMHRpV27m6
https://forms.gle/Y97vNjwHMHRpV27m6


Związek między ortodoncją 
a implantologią

KURSY ZAAWANSOWANE

Nakładki mogą być wykorzystane 
do kompleksowego leczenia 
Twoich pacjentów.

Ten zaawansowany kurs 
pokazuje  jak zaplanować miejsce 
na implant i wyrównać zęby 
w celu zmaksymalizowania 
estetyki  i funkcjonalności 
u leczonych pacjentów.CEL KURSU

- Zalety posiadania implantu jako
zakotwienie do leczenia ortodontycznego.

- Odzyskiwanie przestrzeni do umieszczenia
implantów.

- Kiedy i jak zamówić przęsło/ wirtualny ząb.
- Znaczenie komunikacji między ortodontą,

chirurgiem i protetykiem.

PYTANIA & REJESTRACJA

- Aby uzyskać więcej informacji

skontaktuj się z lokalnym Przedstawicielem Straumann
Group (Schmidtdental). Możesz również zarejestrować
się za pośrednictwem tego FORMULARZA.

Data kursu: 8 Grudzień 2021

Czas kursu: 17:00-19:00

Forma kursu: Webinar

Cena kursu: Bezpłatny

Język: do 5 z tłumaczem - decyduje ilość

rejestracji na dany język.- im więcej chętnych z Polski 
tym większa szansa na tłumaczenie.

https://forms.gle/kdpTPv5g75S1bNiF9
https://forms.gle/kdpTPv5g75S1bNiF9


EDUKACJA ClearCorrect

Zrób kolejny odważny krok!

Zarejestruj się na 
learn.clearcorrect.com 

w celu kontynuacji nauki.

Zarejestruj się na
pushdentaleducation.com

for accessing the courses & 
for comprehensive case mentoring services
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