
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”
FOUNDATION LEVEL



1. Przypadki, przypadki wszędzie! Które 
mogę leczyć nakładkami?

2. Dostępne opcje leczeń. Które 
powinienem wybrać.

3. Kiedy normalność jest"nienormalna"?
Metody leczenia Klasy I.

4. Plan leczenia:
GOTOWY DO STARTU?

5. Retencja-utrzymywanie 
efektówleczenia.

6. Kiedy i gdzie/jak tworzyć przestrzeń

7. Stosować dodatkowe zaczepy czy nie? 

8. Rozpoznawanie, diagnozowanie i mądre 
leczenie: Metody leczenia klasy II

9. Rozpoznawanie, diagnozowanie i mądre 
leczenie: Metody leczenia klasy III

26 Maj 2021
17:00-19:00

9 Czerwiec 2021
17:00-19:00

23 Czerwiec 2021
    17:00-19:00

7 Lipiec 2021
    17:00-19:00

4 Sierpień 2021
17:00-19:00

25 Sierpień 2021

17:00-19:00

8 Wrzesień 2021
17:00-19:00

6 Październik 2021
17:00-19:00

20 Październik 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


Przypadki, przypadki 
wszędzie! Które mogę 

l eczyć nakładkami?

Kurs Podstawowy

Czy chcesz rozpocząć pracę z 
alignerami? 

Ten podstawowy kurs 
przeprowadzi Cię przez selekcje 
przypadków nadających siędo 
leczeń alignerami. 

Dowiesz się jak mieć 
przewidywalne efekty leczeń 
oraz jak bezpiecznie poruszać 
się w terapii nakładkami 
prostującymi.CEL KURSU

- Selekcja przypadków.

- Klasyfikacja wad zgryzu.
- Najczęstsze wskazania.
- Analiza twarzy i profilowanie pacjenta.

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

PYTANIA & REJESTRACJA

Data kursu: 26 Maj 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/dCLc6XzB5H7XyWEZA


Dostępne opcje leczeń.
Które powinienem wybrać.

Kurs Podstawowy

Ten podstawowy kurs ma na 
celu nauczenie, jak wybrać 
optymalną opcję leczenia do 
danego przypadku, aby leczenie 
było przewidywalne.

Które wady leczyć opcją FLEX, 
które One a które Unlimited.

CEL KURSU

- Nabycie pewności w wyborze
opcji leczeń.

PYTANIA & REJESTRACJA

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

Data kursu: 9 Czerwiec 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/KLw9jSMjVQFdep1q8
https://forms.gle/KLw9jSMjVQFdep1q8


Kiedy normalność jest 
"nienormalna"?

Metody leczenia Klasy I.

Kurs Podstawowy

Klasa I to zazwyczaj idealna okluzja. 
Co się dzieje kiedy ideał nie jest taki 
idealny?

Ten kurs podstawowy kurs 
koncentruje się na tym, jak 
zidentyfikować i leczyć rozbieżności 
u pacjentów z wadą zgryzu I klasy.CEL KURSU

- Klasa I - co to jest i co może być
komplikacją

- Rozbieżności wewnątrz łuku zębowego:
- szparowatość i stłoczenia

- Rozbieżności w wymiarze pionowym
(wysokość)

- Rozbieżności w wymiarze poprzecznym
(szerokość)

PYTANIA & REJESTRACJA

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

Data kursu: 23 Czerwiec 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/W5z5TXF2xYGTrjJG6
https://forms.gle/W5z5TXF2xYGTrjJG6


Plan leczenia:
GOTOWY DO STARTU?

Kurs Podstawowy

Dobry plan to najważniejszy 
aspekt leczenia.

Ten podstawowy kurs nauczy Cię 
jak  zrobić plan leczenia i jak 
współpracować z technikami.

Przejmij kontrolę nad swoim 
leczeniem planuj z ClearPilot!

CEL KURSU

- Protokoły leczeń:
- Dystalizacja sekwencyjna
- Wyciągi
- Leczenie hybrydowe

- Wskazania i ograniczenia leczenia
- Instrukcje wydawane do centrum

planowania. O co możesz poprosić
planistów (techników).

QUESTIONS & REGISTRATION

- Aby uzyskać więcej informacji

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

Data kursu: 7 Lipiec 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/kyZho6akiGhi5oeh9
https://forms.gle/kyZho6akiGhi5oeh9


Retencja - utrzymywanie
 efektów leczenia.

Kurs Podstawowy

Leczenie ortodontyczne nie 
kończy się wraz z ostatnią 
płytką alignerową.

Ten  podstawowy kurs ma na celu 
edukację w zakresie znaczenie 
retencji w procesie utrzymania 
efektów leczenia ortodontycznego.

Omówimy rodzaje retainerów, 
czas użytkowania, wszystko to co 
potrzebne jest do utrzymania 
efektów leczenia. 

CEL KURSU

- Protokoły Retencyjne- zalety i wady
zdjemowanej retencji.

- Rodzaje retainerów.
- Nieiwdoczne retainery ClearCorrect.
- Retencja kombinowana- łączenie

retencji stałej z retencją zdejmowaną.

PYTANIA & REJESTRACJA

- Aby uzyskać więcej informacji

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

Data kursu: 4 Sierpień 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/DdKxVJ4xh7ei9hWx7
https://forms.gle/DdKxVJ4xh7ei9hWx7


Kiedy i gdzie/jak 
tworzyć przestrzeń

Kurs Podstawowy

Ten kurs na poziomie 
podstawowym ma na celu 
edukację w zakresie znaczenia 
i konieczność wykonywania IPR 
(Strippingu).

Wyjaśnimy kiedy zdecydować się 
na IPR, a kiedy tworzyć 
przestrzeń przez przesunięcie 
innych zębów. Porady i wskazówki 
dotyczące wykonywanie IPR.

CEL KURSU

- Co to jest IPR ( międzyzębowa redukcja
szkliwa)? - Aktualne koncepcje

- Kiedy zdecydować się IPR
- Czy IPR jest zawsze konieczny i jakie są

ograniczenia.
- Zalety i Wady IPR
- IPR & Ruchy tam i z powrotem (dystalizacja

i/lub ekspansja)
- Dlaczego ekstrakcja powinna być

ostatecznością

- Aby uzyskać więcej informacji

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

PYTANIA & REJESTRACJA

Data kursu: 25 Sierpień 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/MZZEUiibctBu4kEU8
https://forms.gle/MZZEUiibctBu4kEU8


Stosować dodatkowe 
zaczepy czy nie? 

Kurs Podstawowy

Ten podstawowy kurs przedstawi 
rodzaje dostępnych dodatkowych 
zaczepów ( engegars ) w systemie 
ClearCorrect.

Nacisk zostanie położony na 
przedstawienie rodzajów zaczepów, 
rodzajów ruchów zębów
wymagających  ich zastosowania  
oraz porady i wskazówki dotyczące 
ich umieszczania.

CEL KURSU

- "Prostota jest szczytem wyrafinowania"
Dlaczego wystarczy prostokątny
engager.

- Rodzaje Engagerów (Zaczepów)
- Dodatkowe zaczepy (engagers) kontra

przewidywalne ruchy zębów.

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

PYTANIA & REJESTRACJA

Data kursu: 8 Sierpień 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/c6DV7x2oLD2KNx5a9
https://forms.gle/c6DV7x2oLD2KNx5a9


Rozpoznawanie,diagnozowa
nie i mądre leczenie:
Metody leczenia klasy II

Kurs Podstawowy

Ten  podstawowy kurs 
koncentruje się na 
zidentyfikowaniu i leczeniu 
pacjentów z wadą zgryzu klasy II.

Omówimy użycie środków 
pomocniczych i niektórych
protokołów, których możesz użyć 
do skutecznego leczenia
pacjentów z II klasą.CEL KURSU

- Klasa II - co to jest i jakie są komplikacje
- Protokoły leczenia:

- Dystalizacja sekwencyjna
- Wyciągi oraz leczenie hybrydowe

- Wskazania i ograniczenia w leczeniu
klasy II

PYTANIA & REJESTRACJA

- Aby uzyskać więcej informacji

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

Data kursu: 6 Październik 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/VSSDdxsouQcvZpi26
https://forms.gle/VSSDdxsouQcvZpi26


Rozpoznawanie,diagnozowa
nie i mądre leczenie: 

Metody leczenia klasy III

Kurs Podstawowy

Ten podstawowy kurs 
koncentruje się na tym, jak 
zidentyfikować i leczyć  pacjentów 
z wadą zgryzu klasy III.

Omówimy użycie środków 
pomocniczych i niektórych 
protokołów, których możesz użyć 
do skutecznego leczenia 
pacjentów z III klasy.CEL KURSU

- Klasa III - co to jest i jakie są komplikacje
- Protokoły leczenia:

- Dystalizacja sekwencyjna
- Wyciągi i leczenie hybrydowe.

- Wskazania i ograniczenia w leczeniu
klasy III

PYTANIA & REJESTRACJA

- Aby uzyskać więcej informacji

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

Data kursu: 20 Październik 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/yzfLxvQWb4xvnMDv5
https://forms.gle/yzfLxvQWb4xvnMDv5


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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