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Multidisciplinární léčba komplikovaných případů 

kombinující parodontologii, protetiku a implantologii 

s neviditelnými rovnátky. 

 

 

Dr. Vittorio CACCIAFESTA 
 

Datum:    26. 5. 2023 | 9:00 – 17:00 

Cena: 7.900 Kč  do 31. 3. 2023| 8.900 Kč od 1. 4. 2023 

postgraduanti 3.160 Kč 

Počet účastníků:  30 

Místo konání:   Absolutum hotel, Jablonského 4, Praha 7 

    www.absolutumhotel.cz 

Kurz v AJ bude simultánně tlumočen do ČJ. Občerstvení je zajištěno. Bude zažádáno o 

přidělení kreditů.  

 

Účastníci získají nástroje, techniky a sebevědomí k léčbě komplikovaných případů 

ve své vlastní ortodontické praxi. Přesvědčí se, jak důležitá interdisciplinární 

spolupráce je, jak správně diagnostikovat, jak vybrat vhodné pacienty pro léčbu 

neviditelnými rovnátky v kombinaci s miniimplantáty nebo bez nich, zda 

extrahovat či nikoliv a kdy se rozhodnout pro ortognátní operaci.  

Dozvíte se, jak spolupracovat s praktickými zubními lékaři ohledně vytvoření 

optimálního prostoru pro implantáty, jaké požadavky na implantáty jsou, kdy 

bude nutná augmentace kosti, mukogingivální chirurgie i jak optimalizovat 

výsledky ortodontické léčby pomocí fazet. 
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Program: 

Interdisciplinární vs multidisciplinární léčba 

• Interdisciplinární tým 

• Vytvoření vize 

• Diagnostický wax-up a mock-up 

• Plánování pomocí DSD (Digital Smile Design) 

• Jak vytvořit multidisciplinární léčebný plán 

• Design lingválního/neviditelného aparátku a problematika kotvení 

• Sekvence léčby a interakce 

• Zakončení ortodontické léčby – retence 

 

Jak kombinovat zubní implantáty s ortodoncií 

• Předprotetická léčba napřímení molárů a otevření prostoru pro 

implantáty 

• Obecná pravidla – management prostoru – polohy kořenů a angulace 

• Ortodontický pohyb v bezzubé oblasti: jak otevřít místo pro implantát 

ortodontickým pohybem zubů a novotvorbou kosti 

• Protrakce horních a dolních molárů – jaké jsou limity 

• Využití ortodoncie pro zajištění žádaného objemu nové kosti pro 

zavedení implantátu 

• Použití zubních implantátů jako ortodontického kotvení 

• Moderní trendy v implantologii a v řízené kostní regeneraci 

 

Jak propojit parodontologii s ortodontickou léčbou 

• Načasování ortodonticko-parodontologické léčby: kdy lze začít pomocí 

ortodontického pohybu zubů? 

• Biomechanické a interdisciplinární plánování 

• Požadavky na kotvení 

• Léčba chybějící papily 

• Augmentace měkkých tkání a léčba rozštěpů kosti 

• Pacienti léčení pomocí lingvální ortodoncie - kdy a jak léčit dentální 

recesi 

• Ortodontická léčba gingiválních recesí s lingvální torzí kořenů 

• Léčba gummy smile 
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Jak kombinovat protetické korunky a fazety s ortodontickou léčbou 

• Využití Digital Smile Design v protetickém plánování a neviditelné 

ortodoncii. 

• Jak motivovat pacienty pro keramické fazety: ideální pracovní postup 

• Použití keramických fazet k optimalizaci konečného výsledku 

ortodontické léčby 

• Jak kombinovat keramické fazety s rekonstrukcemi na implantátech u 

ortodontických pacientů 

 

Přihlášky:  Ing. Pavlína Čertykovcev, 774 090 236 

   pavlina.certykovcev@italdent.cz 

Po zaslání přihlášky Vám zašleme potvrzení o účasti a požádáme Vás o zaplacení 

účastnického poplatku. Účast je považována za garantovanou zaplacením 

účastnického poplatku. V okamžiku zaplacení účastnického poplatku bere 

účastník na vědomí Všeobecné podmínky storna a souhlasí s nimi.  

 

Všeobecné podmínky storna  

S ohledem na limitovaný počet účastníků jsme nuceni aplikovat případné 

poplatky za zrušení účasti z ceny kurzovného: více než 6 týdnů před akcí = bez 

storno poplatku, 6 týdnů – 5 dní před akcí = 50 %, 4 – 0 dní před akcí = 100 %. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Platba kurzovného  

Proforma faktury nevystavujeme*. Prosíme o zaslání účastnického poplatku na 

níže uvedený účet. Daňový doklad obdržíte v den konání kurzu. Na vyžádání 

můžeme daňový doklad zaslat poštou či e-mailem ihned po úhradě. (*Zájemcům 

ze Slovenska vystavíme proforma fakturu v EUR přepočtenou platným kurzem. 

Částku 7.900,- Kč/8.900,- Kč (resp. 3.160,- Kč), prosím, zašlete na účet u 

Komerční banky:  

číslo 27-8874530287/0100, variabilní symbol IČO. Nemáte-li je, pak uveďte 

datum narození ve formátu Vašeho rodného čísla (bez uvedení unikátního čísla 

za lomítkem). 

 



 

ItalDent s.r.o. | Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8 | TEL: 233 55 20 22 
info@italdent.cz | www.italdent.cz 

 

Dr. Vittorio Cacciafesta 

 

• Vystudoval zubní lékařství na Neapolské 

univerzitě „Federico II“, Itálie. 

• 1995/1996 vědecký pracovník na ortodontickém 

oddělení Humboldtovy univerzity v Berlíně.  

• Dokončení specializovaného školení v ortodoncii 

na Royal Dental College na University of 

Aarhus/Dánsko v současnosti odborný asistent na ortodontických 

odděleních univerzit v Pavii a Insubria, Varese/Itálie  

• Hostující profesor na University of Aarhus/Dánsko a na Temple University 

of Philadelphia/USA  

• Vydal více než 100 recenzovaných odborných publikací  

• Spolueditor publikací „Ortodoncie“ a „Ortodonzia Clinica“ a člen redakční 

rady „Progress in Orthodontics“.  

• Vědecký pracovník časopisů "American Journal of Orthodontics and 

Dentofacial Orthopaedics", "Angle Orthodontist", "European Journal of 

Orthodontics", "Orthodontics and Craniofacial Research" a 

"Ortognatodonzia Italiana"  

• Člen Světové federace ortodontistů (WFO), Evropské ortodontické 

společnosti (EOS), Angle's Society (Nord Atlantic Group), Italské 

ortodontické společnosti (SIDO) a Italské společnosti lingvální ortodoncie 

a estetiky (SIOLE) 

• Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou adhezivní systémy, ortodontické 

zámky, metalurgie a frikce drátů v zámcích. 

• Mezi jeho hlavní klinické zájmy patří biomechanika, lingvální ortodoncie a 

léčba dospělých. 

• Je uznávaným přednášejícím na mezinárodních kongresech a 

magisterských univerzitních studiích.  Cestuje napříč zeměkoulí – Evropa, 

Střední východ, Asie, Severní a jižní Amerika. 

 

Kurz bude unikátním přínosem jak pro ortodontisty, tak 

pro zubaře v postgraduální přípravě. Vítejte! 


