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Aparatë ortodontikë fiks auziliar: Ekspansori i shpejtë:

Quad helix - Barra e cetlin - Lip 
Bumper - Hark Lingual
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi.
• Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe  

realizimi teknik (adaptimi i bandave, 
modelimi i dispozitivit në fill dhe le-
mentë auziliarë)

• Brasatura (Pjekja), rifinimi dhe luçidimi 
dhe assemblagio i aparateve.

Distalizatori: Klasë e parë, Fast 
back, Curcant, Hilgers, frog, G.M.D 
Grienfield
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi.
• Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe  

realizimi teknik (adaptimi i bandave, 
modelimi i dispozitivit në fill dhe le-
mentë auziliarë)

• Brasatura (Pjekja), rifinimi dhe luçidimi 
dhe assemblagio i aparateve.

Materiale dhe pajisje të nevojshme

•• Pincë konkave-konvekse   P1555 - 00
•• Pincë me tre sqepa rrethore   P1034 - 00
•• Pincë e Adams për laborator   P1530 - 00
•• Pincë e Nance për të krijuar ganci-t e Adams   P1097 - 00
•• Tronchese për fill të madh   P1099 - 00
•• Sharrë e vogël      T1561 - 00
•• Mini flamm për brazatura
•• Kit frezash për rifinim
•• Spatul e vogël për dyllë dhe Le cron
•• Këmishë 

Materialet e konsumit si allçi, dyllë, fill çeliku, rezinë, vida, banda, salda-
tura etj., do të vihen në dispozicion nga organizatorët.

Regjistrimi:  1200 Euro

Kontakt:   Dental Leader Corsi
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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
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Relator Laborant Dentar    Odt. Ciro Pisano

Prezantim
Kursi i drejtohet si laborantëve 
të rinj, që fillojnë të bëjnë hapat e 
parë në botën e ortodontisë, ashtu 
edhe laborantëve me më shumë 
eksperiencë.

Objektivi i kursit të Teknikës së 
Laboratorit Ortodontik është 
të garantojë një cilësi të lartë 
të përmbajtjes duke i ofruar 
laborantit një mundësi të madhe 
për të marrë njohuri mbi të gjitha 
krahasuese, si nga pikëpamja 
praktike ashtu edhe nga ajo 
teorike.

Karakteristika kryesore e kursit 
është ti dedikojë hapësirë të gjerë 
realizimit praktik të aparateve, 
jo vetëm në versionin e tyre 
klasik të përshkruar nga Autorë 
që janë shpikësit, por mbi të 
gjitha në zhvillimin e praktikës 
individuale bazuar në raste klinike 
të ndryshme, në variantet e tyre 
të ndryshme, duke perfeksionuar 
kështu njohuritë dhe aftësitë e tyre 
teknike. Ndër të tjera evidentohet 
analiza e kujdesshme dhe e 
detajuar e pikave kritike të çdo 
aparati ortodontik të prezantuar.

Info dhe regjistrime

Edmond Mema
mema_edi@yahoo.it

+355662097616
+355662067376



Odt. Ciro Pisano
Përgjegjës i laboratorit ortodontik C.P. 
s.r.l.  për më shumë se 30 vjet, duke 
punuar ekskluzivisht mbi teknikën 
ortodontike. Autor i tre vëllimeve “Atlas 
i Teknikës Ortodontike” dhe mbi 35 
botimeve tekniko-shkencore. 
Relator në mbi 40 kongrese kombëtare 
dhe ndërkombëtare. 
Krijuesi i tre pajisjeve ortodontike të 
regjistruara dhe të patentuara: Curcant, 
S.C.K. dhe S.A.D. HYBRIDALIGNER.

Anëtar themelues i C.R.O.N.-O.M. (1987). 
Përgjegjes rajonal i G.T.O. (1990- 1992).
Ai ka bashkëpunuar me Universitetin e Dytë të Napolit - Insituti i Kirurgjise 
Orale dhe Maxillo-Faciale, drejtuar nga Prof. S. Tartaro. Për më shumë se 20 
vjet, është laborant pilot në laboratorin “LEOLAB” i kompanisë Leone S.p.A., 
rajoni Campania. Instruktor i teknikës ortodontike në kursin e përmirësimit 
profesional F.S.E.-C.I.S.O. 
Përfaqësuesi i kategorisë për sektorin ortodontik në komisionin e dytë për 
klasat V në provimet e kualifikimit. 
Laborant i kualifikuar dhe i specializuar në ndërtimin e pajisjeve “Jet Family” 
Micerium. 
Profesor i kurseve mbi perfeksionimin e teknikës ortodontike”Sinergjia në 
ortodonci” pranë Universitetit të Sienës, drejtuar nga Prof. R. Giorgetti, dhe 
në Institutin e Studimeve Dentare, Firence.
Mësues i teknikës ortodontike ne kursin për permiresimit funksional në 
“Universitetin e Studimeve te Napolit Federico II”, drejtuar nga Prof. R. 
Martina.
Instruktor i teknikës ortodontike në kursin e specializimit në Universitetin e 
dytë të Napolit, drejtuar nga Prof. Perillo. 
Profesor në Masterin e terapisë mio-funksionale në Universitetin La Sapienza, 
Romë. 
Ligjërues në Master të nivelit të dytë në ortodonci, në Universitetin e Mesinës, 
drejtuar nga Prof. G. Cordasco.
Koordinator kombëtar i kursit të formësimit Universitar “teknika ortodontike 
ne laborator” për laborantët dentar, drejtuar nga prof. Paola Cozza, 
Universitetiti i Tor Vergatës, Romë.
Aktualisht në vendin e tij mban kurse dhe konferenca mbi teknikat 
ortodontike, nga më të ndryshmet.
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• Bashkëpunimi ndërmjet Mjekut dhe 
laborantit Ortodontik duke respektuar 
rolet e tyre. 

Menaxhimi i një laboratori ortodontik: 
rekuizitet, logjistika e vendit, repartet, 
produktet dhe shërbimet.
Materiali dhe instrumentet e përdorura 
për realizimin e teknikës së aparateve 
ortodontike të lëvizshme dhe fikse. 

Pllakat e lëvizshme të Schwarz:
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi:
Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe re-
alizimi teknik i elementëve me fill metalik 
(Ganci ritentiv, harqe vestibulare, susta). 
Vidat ortodontike: instruksione për 
përdorimin.
Rezinimi, rifinitura dhe luçidimi i aparatit.
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Monoblloku i Adersen:
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi.
Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe  re-
alizimi teknik i elementëve me fill metalik 
(hark vestibular, ganci ritencioni dhe 
elemente auziliare)
Rezinimi, rifinimi dhe luçidimi i aparatit.

Aktivatori Twin Block
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi.
Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe  
realizimi teknik (ganci ritencioni, hark 
vestibular dhe elemente auziliare)
Rezinimi, rifinimi dhe luçidimi i aparatit.
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Rregullatori i funksionit Frankel
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi.
• Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe  

realizimi teknik i modelimit preventiv 
me dyll, realizimi i elementëve me fill 
metalik.

• Rezinimi, rifinimi dhe luçidimi i aparatit.
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi.

Pllaka funksionalizuese të Bracco 
Shkolla e Torinos
• Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe  

realizimi teknik i modelimit me dyllë të 
butonit palatin, pozicionimi i byte-ve 
metalikë, harku vestibular, sustat, 
kalues dhe elementë ndihmës)

• Rezinimi, rifinimi dhe luçidimi i aparatit.

Takimi IV E premte 27 - E shtunë 28 Prill 2018

Ekspansori i shpejtë 
• Filozofia, indikacionet terapeutike dhe 

ndërtimi.
• Individualizimi i ekspansorit të shpejtë
• Analiza e pikave kritike
• Variantet 

• Projektimi, vizioni hap pas hapi dhe  
realizimi teknik (ubicazione e pajisjes 
me vidë, adaptimi i krahëve dhe 
konektorëve dhe elementët auziliar)

• Brasatura (Pjekja), rifinimi dhe luçidimi 
i aparatit


