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MALOKLUZE: LÉČBA ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH 

Dr. Giorgio IODICE (Itálie) 

Teoretický kurz s možností konzultace vlastní kazuistiky. 

Datum:    18. 11. 2022 

Cena:    7.900 Kč | postgraduanti 1.800 Kč 

Počet účastníků:  30 

Místo konání:   Hotel Absolutum, Jablonského 4, Praha 7 

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

 

Vady II. tříd se vyskytují v populaci našich pacientů nejčastěji, přesto léčebné plány často 

spoléhají na osobní zkušenosti nebo vycházejí ze zastaralých či neúplných informací. Lékaři, 

zejména ti, kteří právě vstoupili na dráhu ortodoncie, mají proto nelehký úkol vadu správně 

diagnostikovat a zvolit tak správný postup léčby, kde je nutno vyvážit stránku estetickou 

s biologickými možnostmi léčby, tedy vybalancovat účinnost a efektivitu.  

Tento monotematický kurz si klade za cíl poskytnout účastníkům efektivní a účinné léčebné 

postupy, které budou využity při léčbě defektů II. třídy u dětí, dospívajících i dospělých 

pacientů, vycházející z racionálních metod vyplývajících ze současných poznatků. Kurz bude 

zahrnovat hloubkové úvahy o hlavních principech diferenciací diagnostiky II. tříd, vhodném 

plánování léčby, funkční a ortopedické koncepci a používání fixních aparátů v extrakčních i 

neextrakčních případech. Účastníci budou mít možnost si přinést dokumentaci svých 

vlastních klinických případů a společně diskutovat o diagnózách nebo terapii. 

Program: 

• Diferenciální diagnostika a klasifikace vad II. tříd 

• Analýza: estetická vs kefalometrická analýza 

• Léčba v jedné nebo ve dvou fázích: důkazy? 

• Ortopedicko-funkční léčba defektů II. třídy 

• Léčba defektů II. tříd fixními aparátky: 

o Neextrakční léčba: 

▪ Fáze léčby 

▪ Biomechanická analýza mezičelistních tahů 

▪ Extraorální tahy: jsou stále realitou? 
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o Extrakční léčba: 

▪ Fáze léčby 

▪ Výběr kotvení 

▪ Systémy no-compliance: klinické a biomechanické rozdíly 

▪ Léčba II. třídy skeletálním kotvením 

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 28 dní před akcí = bez storno poplatku, 28 – 15 dní před akcí = 20 %, 14 – 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 (resp. 1.800,- 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). 

 

Dr. Giorgio Iodice 

Získal titul v oboru „zubní lékařství“, specializaci v oboru „ortodoncie“ a doktorát 

v oboru „orální vědy“ na Neapolské univerzitě „Federico II“. Je držitelem Certificate 

of Excellence v oboru ortodoncie (Italian Board of Orthodontics), členem zkušební 

komise IBO od roku 2013 a zkušební komise SIDO Model Display v roce 2014. V roce 2009 získal 

certifikát pro lingvální techniku Incognito, od roku 2012 je klinickým profesorem na Incognito Master 

v Neapoli. Adjunkt Clinical Professor na University of Napoli Federico II a čestným docentem na 

University of Otago (Nový Zéland), též je vicepresidentem Sialign, aktivním členem SIDO, EOS, SIBOS, 

AIDOr a SIDA. Má exkluzivitu v ortodoncii, jeho hlavní klinický a výzkumný zájem je zaměřen na 

charakteristiku léčby dospělých pacientů, dočasné kotevní zařízení (TAD) a vztah mezi okluzí a 

temporomandibulárními poruchami, referentem několika národních a mezinárodních časopisů, 

autorem mnoha odborných kapitol v knihách a publikací v národních a mezinárodních časopisech, 

stejně tak je uznávaným přednášejícím na mezinárodních kongresech a magisterských univerzitních 

studiích. 


