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KURS TRAJNIMI TEORIK-PRAKTIK-KLINlK
13 TAKIME

ORTODONTIA KLINIKE - PRAKTIKE BASHKËKOHORE
STRAIGHT WIRE

 9 Një pacient dhuratë
 9 Dy pacientë: plane trajtimi dhe vizitë çdo tre muaj dhuratë
 9 12 Plane trajtimi dhuratë
 9 12 Takime ortodoncie
 9 12 Tema ortodoncie
 9 12 Baza për të kuptuar ortodoncinë moderne
 9 12 Takime për të mbaruar një pacient klinikisht
 9 12 Okazione përfitimi ekonomik për të mbuluar shpenzimet
 9 12 Hapa përpara për t’ju drejtuar dyerve të masterave dhe specializimeve 
pas-universitare me ide të qarta se çfarë duhet të mësojmë më tepër dhe 
me një bazë informacionesh të nevojshme për të absorbuar teknika mod-
erne si Self-Ligating ose si sistemi i vetëm hibrid në botë, STEP-LEONE

KETO 12 TAKIME JUA OFRON 
DENTAL LEADER CORSI DHE 

INSTITUTI I STUDIMEVE ODONTOIATRIKE LEONE (ISO)

Shënim: Ky kurs ka si objektiv të krijojë doktorë të përgatitur si Doktor Step që do të jenë opinion leader për Dental Leader 
Corsi në Shqipëri dhe për këtë arsye Dental Leader Corsi do të sponsorizojë me të gjitha mënyrat gjatë këtyre 12 takimeve 
këta doktorë si partner me një kontratë bashkëpunimi 1-Vjeçare.

Dr. ARTURO FORTINI
Diplomuar në Mjekësi dhe Kirurgji. Specializuar në Ortognatodonti. Specializuar në 
Stomatologji dhe proteza dentare. Profesor me kontratë në Universitetin e Cagliari, 
shkolla e specializimit në Ortognatodonti.
President i Akademisë Italiane të Ortodontisë. 
Anëtar ndërkombëtar i American Association of Orthodontics.
Anëtar ndërkombëtar i World Federation of Orthodontics.
Anëtar i European Orthodontics Society.
Anëtar i Specialistëve Italianë të Ortodontisë.
Anëtar Nderi i Shoqatës Italiane të Ortodontisë.
Mbajtës i Çertifikatës së Ekselencës së Bordit Italian të Ortodontëve në 2001.
Mbajtës i Çertifikatës së Ekselencës së Bordit Europian të Ortodontëve në 2007.
Referues në Kongresin 105 në San Francisco të AAO në 2005.
Referues në Kongresin 106 në Las Vegas të AAO në 2006.
Referues në Kongresin Ndërkombëtar të WFO në Paris në 2005.
Autor i librit “Ortodontia Praktike Bashkëkohore”-Ed.Quintessenza. Është autor i një prej kapitujve të librit “Fenomeni i 
Teknikave Low Friction”, botim i Shoqërisë Italiane të Ortodontisë.
Bashkautor i librit “Trajtimi Ortodontik i Klasave të dyta në pacientët jo bashkëpunues”.
Praktikon në mënyrë ekskluzive ortodontinë. Merret kryesisht me teknikën Straight-Wire. 
Është relator zyrtar i kurseve të teknikës Straight Wire prane Institutit të studimeve Stomatologjike (ISO) Firence dhe ka 
mbajtur një sërë konferencash në Itali, USA, Meksikë, Francë, Spanjë, Portugali dhe Çeki.
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Takimi 1: vetëm pjesë teorike
Të mësojmë të përdorim të dhënat 
diagnostike
• Vizita e parë, ekzaminimi objektiv dhe subjektiv, vlerësimi 

i motivimit të pacientit
• Koncepti i “normales”: çfarë të kërkojmë në denticionin e 

qumështit, në atë miks dhe atë permanent
• Dokumentimi: 

 - panorameksi: interpretimi, diagnoza
 - cefalometria:

 ∙ Anatomia cefalometrike: pika, plane, kënde
 ∙ Analiza cefalometrtike për vlerësimin e vertikalitetit: 

Cervera, Jarabak, Bjork
 ∙ Analiza cefalometrike “estetike”: Bergman, Arnett
 ∙ Analizat cefalometrike “urgjente” : si të bëjmë 

cefalometri pa patur vizore dhe raportor
 ∙ Analiza cefalometrike e kompjuterizuar

• Horizontet e reja të diagnozës 3D në ortodonci (CBCT, 
modelet dixhitale):

Takimi 2: takim totalisht praktik
Ushtrimi 1: kryerja e gjurmimeve dhe analizave 
cefalometrike mbi rastin e paracaktuar
Ushtrimi 2: kryerja e gjurmimeve dhe analizave 
cefalometrike mbi 5 raste të çdo pjesmarrësi
 (Normalisht i kërkohet çdo pjesëmarrësi që të sjellë të 
paktën 5 radiografi për të kryer ushtrimin)
Ushtrimi 3: individualizimi i pikave dhe interpretimi i të 
dhënave me programe cefalometrike
Ushtrimi 4: si paraqitet një rast klinik dhe një plan trajtimi 
për pacientin

 ∙ si të realizojmë një prezantim të thjeshtë
 ∙ si të evidentojmë
 ∙ si të fokusojmë vështirësitë, pikat kritike, kompliancat 

dhe pritshmëritë

Takimi 3
Të mësojmë të njohim atë që përdorim në 
Ortopedi, Funksionalen, Interceptivën
Aparatet që më shpesh përdorim në praktikat tona në 
klinikë:
si janë të ndërtuar, për çfarë shërbejnë, si aplikohen dhe si 
përdoren, për sa kohë, si aktivizohen dhe riaktivizohen.

• Dispozitivët klasikë të Ankorimit:
 - Barra palatine
 - Butoni i Nance
 - Harku lingual

• Traksioni ekstraoral i thjeshtë dhe i kombinuar
• Lip bumperi
• Ortopedia e maksilës

 - Ekspansorët e shpejtë (ortopedikë) mbi banda molare 
dhe mbi molarët e qumështit me vidat e reja për 
dhëmbët e qumështit dhe minividat merimangë

 - ekspansorët e rinj me balestra “Leaf Expander”
 - Espansori lenti (dento-alveolari) : Quad –Helix, NiTi 

Expanders
 - le nuove” frontiere” : gli espansori scheletrici ancorati 

su miniviti palatali

 - Maskera Delaire
• Pllaka e Cerverës për kontrollin vertikal
• Aparatet ortopedike/funksionale për kontrollin e klasës II/

III:
 - Bionator
 - Frankel
 - Twin-Block

• Aparatet për distalizimin e molarëve:
 - First Class
 - Pendulum
 - Distal Jet
 - Fast Back

Takimi 4
Diagnoza dhe Plani i trajtimit
Tek pacienti në rritje:
• Analiza e modeleve të studimit dhe vlerësimi i 

grumbullimit
• Indekset e diskrepancës dento-alveolare dhe parapraket: 

Bolton, Peck
• Vlerësimi i denticionit miks: indeksi i Tanaka e Ballard-

Wylie
• Vlerësimi i të dhënave cefalometrike:

 - Problemet dento-alveolare
 - Probleme skeletike vertikale dhe sagitale

Pjesa praktike-klinike: 
Ushtrimi 2: Si paraqitet një rast klinik dhe një plan trajtimi
Ushtrimi 5: Interaktive
Pjesëmarrësve do t’ju paraqiten raste të ndryshme klinike 
me të gjithë dokumentimin dhe do ju jepet të formulojnë 
diagnozën. 

Takimi 5
Pozicionimi i braketave në teknikën 
Straight-Wire
• Pozicionimi racional në teknikën SW:

 - Bandazh i drejtpërdrejtë
 ∙ Karta e pozicionimit dhe përdorimi i altimetrave
 ∙ Gabimet më të shpeshta dhe si ti parashikojmë

 - Bandazh indirekt dhe sisteme të reja të përshtatur
• Pozicionimi strategjik: në cilat situata klinike, si, efektet
• Pozicionimet e individualizuara
Pjesa Praktike dhe Klinike
• Ushtrime mbi pozicionimin drejtpërdrejt mbi modelet e 

allçisë ose typodont
• Simulime të pozicionimit indirekt të përshtatur
• Vlerësimi i pacientëve që do të fillojnë trajtimin klinik

Takimi 6
Teknika Straight-Wire
• Principet e biomekanikës ortodontike
• 6 çelësat e okluzionit Andrews
• Nga 6 çelësat deri në konstruksionin e sistemeve me 

informacion të paravendosur ( tip, tork, in-out): teknika 
SW

Të mësojmë të bëjmë Diagnozën dhe Planin e trajtimit në 
pacientin në denticion permanent
• Analiza e hapësirës në denticion permanent
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• VTO dhëmbore dhe vendimi për ekstraksion apo jo
• Vlerësimi i të dhënave cefalometrike:

 - Probleme dento-alveolare
 - Probleme skeletike sagitale dhe vertikale

• Limitet e kompensimit dental dhe prognoza kirugjikale
• VTO dhëmbore dhe formulimi i planit të trajtimit

 - programimi i ankorazhit
 - planifikimi i lëvizjeve

Të mësojmë të njohim atë që përdorim në biomekanikën 
SW
Instrumentet: Pincat, aksesorët, altimetrat, instrumentet e 
utilitetit
Materialet ortodontike
• Braketa, banda, tuba molarë
• Harqet ortodontike:

 - Format e harkadave
 - Përdorimi i arsyetuar i fijeve në Nikel Titan dhe çelik
 - Zgjedhja e sekuencës më logjike

PJESË KLINIKE MBI PACIENT

Takimi 7
Teknika Straight-Wire e gjeneratës së 
fundit
• Evolucioni nga teknika: nga Andrews në Roth, MBT deri 

në Step System
• Sistemi STEP 2.0 : filozofia e trajtimit

 - Karakteristikat e braketave dhe të recetës
 - Tre kohët e trajtimit:

- Asambleja: predispozita e ankorazhit përzgjedhja e 
mjeteve ndihmëse dhe e sistemit të pozicionimit

- Puna:
 ∙ sekuenca e re e harqeve
 ∙ përzgjedhja e llojit të friksionit, legaturat Slide ose 

ato tradicionale
 ∙ sistemet e kontrollit në fazat e livelimit dhe rreshti-

mit L lace-back dhe bend-back
 ∙ përdorimi i hershëm i mjeteve ndihmëse me me-

kanika më friksion të ulët, elastikët, sustat, stoper-
at, ngritjet okluzale

 ∙ kontrolli i overbite dhe i dimensionit vertikal
 ∙ kontrolli i trokut dhe harqet rektangolare

o tie-back metalikë dhe elastikë
o dhënia e ekstratorkut me dorë tek harku
o harqet bidimensionale

- Mjetet ndihmëse në bimekanikën SW
 ∙ Elastikët: 

o Linja guidë dhe protokollet e përdorimit në 
biomekanikë

o Përdorimi i rifiniturave
o Vendosja e hershme e friksionit të ulët

 ∙ Sustat 
 ∙ Stoperat 
 ∙ Ngritjet okluzale

- Finitura:
 ∙ përdorimi i elastikëve
 ∙ përkuljet estetike
 ∙ rregullimet

- Ruajtja e rezultatit

PJESË KLINIKE MBI PACIENT

Takimi 8
Të mësojmë të trajtojmë një malokluzion të 
klasës së I-rë

• Linja guide moderne dhe protokolle, nga evidencat 
shkencore tek praktika klnike

• Trajtimi pa ekstraksione
 - rikuperimi i hapësirës në biomekanikë

 ∙ Limiti anterior i denticionit
 ∙ Ekspansioni dento-alveolar në bimekanikën me 

friksion të ulur
 ∙ Teknika e Air Rotor Stripping

• Trajtimi me ekstraksione
 - Ekstraksione tradicjonale (premolarët e parë, 

premolarët e parë dhe të dytë)
 - Ekstraksione jo konveksionale (eks. Incizivi inferior, 

kanini, incizivi lateral)
• Kontroversialiteti mbi ekstraksionet: çfarë thonë 

evidencat aktuale
• Ekstraksionet seriale: procedurë akoma aktuale?
• Mitet e mëdha mbi ekstraksionet:

 - Profili i buzëve
 - Kafshimi i thellë
 - Korridoret bukale
 - Problematika e ATM
 - Stabiliteti
 - Friksioni i ulët ka reduktuar me të vërtetë rastet 

ekstraktive?
• Stabiliteti 
• Problemi i molarit të tretë

PJESË KLINIKE MBI PACIENT

Takimi 9
Manualiteti dhe Typodont: takim totalisht 
i dedikuar praktikës
Dr Fabio Giuntoli – Dr Arturo Fortini

manualiteti i nevojshëm në teknikën Straight Wire:
• Përkuljet e nivelit të 1°, 2° e 3° tek harku
• Ansat mbi hark
• Omega stop
• Susta për uprighting
• Përkuljet e finiturës
• Përkuljet estetike
• Extra-tork sektorial
• Extra-tork mbi një element të vetëm
• Kurbat e invertuara

PJESË KLINIKE MBI PACIENT

Takimi 10
Të mësojmë të trajtojmë një malokluzion të 
klasës së II-të

trajtimi interceptiv, ortopedik dhe funksional:
• Trajtimi i hershëm i problemeve të overjet
• Trajtimi me dy faza vs trajtimi me një fazë
• Klasa e II-të divizioni 1
• Klasa e II-të divizioni 2
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• Kontrolli i transversalitetit
• Kontrolli i divergjencës në klasat e II-ta
• Problemet maksilare, mandibulare dhe format mikse
Trajtimi biomekanik SW
• Ekstraksionet tradicionale:

 - Katër premolaret
 - Dy premolarët superiorë

• Ekstraksione jo konveksionale (eks. e molarit të dytë 
superior)

• Pa ekstraksione: rekuperimi i hapësirës në biomekanikë:
 - Limiti anterior në denticion
 - Distalizimi molar

 ∙ Procedura biomekanike ( sliding-jig, Locasystem)
 ∙ Aparatet distalizuese ( First Class, Pendulum ecc)

• Limiti i kompensimit në prognozën kirurgjikale
 - Biomekanika e kompensimit prekirurgjikal

PJESË KLINIKE MBI PACIENT

Takimi 11
Të mësojmë të trajtojmë një malokluzion të 
klasës së III-të
Trajtimi interceptiv, ortopedik dhe funksional: 
• Trajtimi i hershëm i problemeve të overjet negativ
• Trajtimi në dy faza vs trajtimi me një fazë
• Klasa e III-të me deficit maksilar

 - Përse dhe kur të punojmë funksionalisht tek pre-
maksila

 - Përse dhe kur të avancojmë ortopedikisht maksilën
• Është gjithmonë e mundur të trajtojmë në mënyrë të 

hershme një klasë të III-të
 - Çfarë të bëjmë, çfarë të mos bëjmë

• Kontrolli thelbësor i dimensionit transversal
Trajtimi biomekanik SW
• Ekstraksionet tradicionale:

 - Katër premolarët
 - Dy premolarët inferiorë

• Ekstraksione jo konveksionale (eks.  incizivi inferior)
• Pa ekstraksione: rikuperimi i hapësirës
• Limiti i kompensimit dhëmbor dhe prognoza kirurgjikale

 - Biomekanika e dekompensimit prekirurgjikal

PJESË KLINIKE MBI PACIENT

Takimi 12
Menaxhimi estetik i grupit anterior
Dr Arturo Fortini – Dr Alvise Caburlotto

• Sistemi i maskerinave transparente ( Invisalign etj. etj.)
 - Individualizimi i rasteve të trajtueshme
 - Nga marrja e masave deri tek modeli dixhital
 - Skaneri intraoral: përzgjedhja, përdorimi, avantazhet 
 - Kontrolli i set-upeve

 - Atashmentet: sa, ku dhe si përdoren
 - Stripping: 

 ∙ Kur, ku dhe si
 ∙ Sistemi intensiv për të përcaktuar ekzekutimin preciz 

të stripping
 - Mekanikat intermaksilare

RISHIKIM I PËRMBAJTJES SË KURSIT
PYETJE DHE PËRGJIGJE
ARGUMENTE PËR TU FOKUSUAR

VENDI I ZHVILLIMIT TË KURSIT:

DLC-Dental Leader Corsi 
ADRESA: Rruga Sami Frashëri, Pallati 13/1, Shkalla 1, Kati 
2, Ap.4 Tiranë, Albania.
ISO- Instituti i Studimeve Stomatologjike 
Rruga Ponte a Quaracchi 48 50019 Sesto fiorentino 
(Fi),Itali.

PËR INFORMACION DHE NDËRMJETËSIM TË 
REGJISTRIMIT: 

Edmond Mema +355 69 2097616
Sekretaria DLC  +355 69 2067376
E-mail:   mema_edi@yahoo.it

DOKUMENTET E KËRKUARA PËR REGJISTRIM:

1. Regjistrimi në urdhrin e stomatologut
2. Fotokopje e dokumentit të identitetit

MATERIALET E DETYRUESHME QË DUHET TË KETË 
ÇDO PJESËMARRËS ME VETE:

1. Kit pincash dhe instrumente ortodontike sipas 
listës bashkangjitur që do ju jepet në momentin e 
nënshkrimit të kontratës 

*Është e këshillueshme që çdo pjesëmarrës të jetë prezent me një Laptop, 
aparat fotografik digital dhe një USB, në mënyrë që të zhvillohen në mënyrë 
të pavarur ushtrimet praktike.

MATERIALE DIDAKTIKE PËR PJESËMARRËSIT:

1. Përmbledhja me përbërësit e të gjithë pjesës teorike
2. Manuali i cefalometrisë i shkollës së Cagliari-t, letra e 

pozicionimit, kartela e Michigan dhe Uttility Card Step
3. Mundësia për të përfituar falas shërbimin e “tutorit 

klinik” për rastet që do të trajtohen
4. Një Kit Introdutiv Step falas, materiale të nevojshme 

për didaktike dhe për përfundimin e pacientit nga ana e 
doktorit pjesëmarrës

5. Mundësia për të përfituar regjistrimin në STEP 
COMMUNITY

6. Mundësia për të marrë librin e Arturo Fortinit 
“ortodontia praktike kontemporane” me çmim të 
subvencionuar

7. Materiale didaktike Falas në Pdf të autorëve më 
bashkëkohorë në fushën e ortodontisë në një total prej 
1850 faqesh

MËNYRA E PAGESËS

Paraprake nëpërmjet llogarisë bankare, që do t’ju jepet në 
takimet personale.

VENDET E DISPONUESHME: 25

Regjistrimet do të jenë të pranuara deri në mbyllje të 
numrit të paravendosur të vendeve të disponueshme 
sipas mundësive dhe aprovimit të Institutit të Studimeve 
Odontojatrike, Leone.
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ORTODONZIA e IMPLANTOLOGIA

SKEDA E REGJISTRIMIT
ORTODONTIA KLINIKE-PRAKTIKE BASHKËKOHORE STRAIGHT WIRE

2018-2019

E DETYRUESHME TË PLOTËSOHET NË TË GJITHË PJESËT E SAJ

Specializant 

TË DHËNAT E PJESËMARRËSIT

Emër Mbiemër:

Adresa:

Qyteti:

Tel:

NIPT:

E-mail:

TË DHËNAT E TË FATURUARIT

Emër Mbiemër:

Adresa:

Qyteti:

Tel:

NIPT:

E-mail:

Shënim informues: Të dhënat, e përfituara gjatë aktivitetit tonë, janë të trajtuara në lidhje 
me nevojat kontraktuese dhe për përmbushjen e detyrave ligjore dhe administrative. Këto të 
dhëna janë trajtuar nën observimin të çdo matësi të kujdesshëm të sigurisë dhe privatësisë.

Data: Firma: 

Nën respektimin e ligjit, duke na informuar për të dhënat personale do të keni mundësinë të 
përditësoheni për të gjithë iniciativat komerciale dhe kulturore të promovuara nga ne. 
Vetëm nëse nuk dëshironi të merrni me tepër komunikime, shënoni në kuti   
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VITI 
ORTODONTICHE

Italian

style

per

applicazioni

r i m o v i b i l i

per

applicazioni

f i s s e

UpdateYour

Smile!

Solo in Italia 
oltre 10000 casi 
l’anno sono trattati con 
lo Step System. Grazie alla sua 

VERSATILITA’, alla GESTIONE LOGICA 
della frizione, all’EFFICIENZA clinica risulta la 
tecnica che sfrutta al meglio le evidenze dell’ortodonzia 
contemporanea. Lo Step è oggi “convalidato” da numerose evidenze 
scientifi che che attestano la correttezza della scelta di unire la ricerca sui 
materiali alla loro applicazione clinica. Step System oggi non è solo una metodica di 
trattamento ma una FILOSOFIA DI LAVORO che insieme alla FORMAZIONE CONTINUA, 

alla ricerca, all’ASSISTENZA DIAGNOSTICA e merceologica consente agli ortodontisti di affrontare 
ogni tipo di situazione clinica si presenti in studio con PREDICIBILITÀ ED EFFICIENZA.

Segui le attività corsi Step
su Facebook.com/ISOcorsiwww.leone.it/ortodonzia/step

A3620-11

b r e v e t t a t aVITE BABY R.E.P. 

A3621-11
11 mm

11 mm

b r e v e t t a t a
VITE RAGNO 

DISGIUNTORE RAPIDO A VENTAGLIO

A0625-09
9 mm

ESPANSORE 
PER ARCATA INFERIORE

A0623-08

A0623-11
11 mm

8 mm

ESPANSORE RIATTIVABILE 
CON MOLLE A BALESTRA MEMORIA®

A2703-06 molla light 500 gr ca.

A2703-10 molla light 500 gr ca.

A2704-06 molla medium 800 gr ca.

A2704-10 molla medium 800 gr ca.

6 mm

10 mm

A3628-11 DX

A3629-11 SX

VITI ORTODONTICHE 
MULTIFUNZIONALI

A3626-11
11 mm

11 mm

11 mm

p e r  i n f o r m a z i o n i   www. l eone . i t
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E DISGIUNTORE RAPIDO

A0620-08

A0620-11

A0620-09

A0620-13

8 mm

9 mm

11 mm

13 mm

b r e v e t t a t aDISGIUNTORE RAPIDO 
CON GUIDE TELESCOPICHE

A2620-07

A2620-10

A2620-12

7 mm

10 mm

12 mm

DISGIUNTORE RAPIDO 
CON BRACCI ORTOGONALI

A0630-08

A0630-10

A0630-12

10 mm

8 mm

12 mm

MICRO ESPANSORE
PER DISGIUNZIONE PALATALE

A0621-08

A0621-11

8 mm

11 mm

p e r  i n f o r m a z i o n i   www. l eone . i t
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PROGRAMI I KURSEVE LEONE 2018-2019

KURSE MONOTEMATIKE
PËR THELLIMIN E NJOHURIVE
NË FUSHËN E ORTODONTISË

TIRANË - FIRENZE
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Kursi vjetor klinik i Arturo Fortinit bën pjesë në një projekt të gjerë formimi 
profesional, tutele praktike dhe teorike deri në shoqërimin e ortodontëve në rrugët 

e specializimeve universitare më prestigjioze të Europës dhe Amerikës. 
Kjo arrihet sipas skemës së mëposhtme të projektuar pikërisht për ju.

Anëtarët e Straight 
Wire Community 
drejtohen për planin 
diagnostik dhe 
ndjekjen e pacientit 
nga Dr. Arturo 
Fortini gjatë gjithë 
karrierës së tyre.

Kurs 3-Ditor: Perfeksionim i biomekanikës nëpërmjet protokolleve të teknikës STEP
Kurs 2-Ditor: Ortodontia funksionale, 8 aparatet e jetës time
Kurs 2-Ditor: Estetika e grupit anterior në Ortodonti
Kurs 2-Ditor: Përkulja e harqeve 
Kurs 2-Ditor: Trajtimi i malokluzioneve të Klasës së II
Kurs 2-Ditor: Trajtimi i malokluzioneve të Klasës së III
Kurs 2-Ditor: Zgjedhja e planit të trajtimit me ekstraksion apo pa ekstraksion
Kurs 2-Ditor: Kaninët e inkluduar

Ky kurs ju jep
të drejtën e 

anëtarësimit në 

Straight Wire 
Community

Informacion mbi programet e mësipërme:

Kontakt:   Dental Leader Corsi     : dentalcorsi     |     www.dlaj.eu

Mob: 069 20 97 616    |    Mob: 069 20 67 376    |    Tel: 04 2 363 633    
E-mail: mema_edi@yahoo.it  |   www.dentalleadercorsi.com   |     Dental Leader Corsi

Adresa: Rr. Sami Frashëri, Pallati 13/1, Shkalla 1, Kati 2, Ap.4, Tirana - Albania

Tiranë - Firenze 2018 - 2019

6 Takime

Diagnozë

Praktikë

Aktivitet Klinik

Shpikës i Sistemit të vetëm Hibrid në ortodontinë bashkëkohore i cili vjen si evolucion i teknikës 
MBT dhe fuzionon teknikën konvencionale STRAIGHT WIRE me parimet e LOW FRICTION
Shpikës i sistemit më efektiv për ankorazh anterior nëpërmjet harkut BIDIMENSIONAL
Autor i STRAIGHT TECHNIQUE EVOLVED PHILOSOPHY, STEP

Teori

divisione scientifica della 

ORTODONTIA 
klinike e
AVANCUAR

dental leader corsi

DLC
di

SPONSOR ZYRTAR

Con il patrocinio

Università degli Studi 
di Cagliari

Drejtor i kursit dhe
Lektor i përhershëm:

Dr. ARTURO FORTINI
President i Akademisë Ortodontike Italiane

Lektorë të ftuar
Prof. Aldo Bruno Giannì
Dr. Mauro Cozzani
Dr. Giovanni Biondi
Dr. Fabio Giuntoli

ORTODONZIA e IMPLANTOLOGIA


