ORTODONTYCZNA SESJA PRZEDKONGRESOWA, 1 MARCA, PIĄTEK
12.00-13.00
13.00-14.00

Rejestracja
dr Katarzyna Wiśniewska
dr Marcin Wiśniewski

14.30-15.00
15.00-16.30

CBCT w ortodoncji - istotne narzędzie w diagnostyce, planowaniu i leczeniu ortodontycznym oraz ortdontyczno-chirurgicznym.
Przerwa kawowa

dr Szymon Chojnowski
mgr Zbigniew Sowiński

16.30-17.00

Cyfrowy model ortodontyczny i co dalej?
Od skanu cyfrowego , poprzez komunikację
i leczenie.
Przerwa kawowa

17.00-18.00

dr Szymon Chojnowski
Joanna Suszyńska

Praktyczne zajęcia ze skanowania i projektowania w oprogramowaniu 3D leczenia step
by step.

18.00-19.00

mgr inż. Iwo Rutański

Oprogramowanie do tomografii step by step.
Praktyczne funkcje oprogramowania CBCT
z objaśnieniem przeznaczenia i użytkowania.

CENA
Pierwsza osoba z gabinetu - 395 PLN Asysta ortodontyczna - + 200 PLN
WYKŁADOWCY
dr Katarzyna Wiśniewska
Absolwentka Wydziału Stomatologii Medycznej w Warszawie. Asystenka w Zakładzie Ortodoncji Medycznej
w Warszawie w latach 1993-1997. 1997- egzamin specjalizacyjny z ortodoncji szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie).
Od 1999 r. prowadzi specjalistyczną praktyke ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie
pacjentów z morfologicznymi wadami genetycznymi i dysfunkcjami układu stomatognatycznego.
dr Marcin Wiśniewski
Jest jednym z najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów z zakresu chirurgii ortognatycznej oraz implantologii. Chirurg szczękowy od lat z sukcesem rozwiązuje problemy pacjentów z najbardziej skomplikowanymi wadami
zgryzu. Swą ogromną wiedzę i doświadczenie przekazywał młodszemu pokoleniu wykładając na Odzialle Chirurgii
Plastycznej CMKP w Warszawie.
Joanna Suszyńska
Ukończyła Studium Medyczne na wydziale Higienistka Stomatologiczna. Ukończyła również wydział Pedagogiki,
specjalność Pedagogika Dorosłych, na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1996-2005 pracowała jako higienistka w Centrum Stomatologicznym Polident we Wrocławiu, równocześnie od 1996 roku pracuje jako asystentka
ortodontyczna razem z dr Szymonem Chojnowskim.
dr Szymon Chojnowski
Ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację z zakresu Stomatologii Ogólnej oraz
Ortodoncji. Do 2001 roku pracował w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji AM we Wrocławiu. Jest autorem wielu publikacji i wystąpień na zjazdach ortodontycznych. Od wielu lat prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną.
Jest członkiem PTO i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
mgr Zbigniew Sowiński
Absolwent Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławkiego na kierunku Fizyka Medyczna. Pasjonat
nowoczesnych technologii, promotor cyfrowej stomatologii. Od ponad dwóch lat specjalista w dziale CAD/CAM
w firmie Optident. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu stomatologii cyfrowej w całej Polsce.

mgr inż. Iwo Rutański
Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Fizyka Techniczna - Inżynieria Biomedyczna). Specjalista z zakresu technik
obrazowania i analizy obrazów diagnostycznych CBCT. Trener. Posiada liczne certyfikaty jakości Carestream Kodak
Systems. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Uczestniczy w branżowych konferencjach naukowych.

