
ITI Polska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych 
do bezpłatnego udziału w 4 webinarach.

W jaki sposób dołączyć do webinarów?
Wszyscy członkowie ITI Polska otrzymają link z dostępem do 
wydarzenia w wiadomości mailowej.

Osoby niebędące członkami ITI Polska które chciałyby wziąć udział 
w webinarach, prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres: iti@itipolska.pl

ITI Polska
Moja Edukacja
Webinary listopad 2020



Webinar
23.11.2020 – 19:00
Lek. dent. Dagmara Karczewska-Purzycka

Artykulatory, kęski, transfer zwarcia, 
cross mounting i nie tylko
Tematy:
• Artykulatory, typy, różnice na co zwrócić uwagę przy wyborze
• Transfer danych do artykulatora
• Nastawy indywidualne, a standardowe
• Indywidualna oś obrotu żuchwy, jej wyznaczenie oraz znaczenie.
• Cross-mounting i strategia pobierania kęsów w trakcie preparacji zębów.
• Bruxchecker jako narzędzie diagnostyczne.

Webinar
28.11.2020 – 19:00
Dr n. med. MSc Michał Chrobak

Zarządzanie tkankami miękkimi
Wykład obejmujący zasady diagnostyki i postępowania terapeutycznego 
w przypadku leczenia implantologicznego i periodontologicznego. Jaki 
i kiedy planować leczenie, aby uzyskać trwały efekt estetyczny oraz jak 
postępować w przypadku niepowodzeń? Przedstawione zostaną metody 
augmentacji tkanek miękkich na podstawie przypadków klinicznych.

Webinar
10.11.2020 – 19:00
Lek. stom. Michał Karolewski

Parametry okluzji wysokiej jakości na 
przykładach leczenia protetycznego  
i implantoprotetycznego.
Celem wykładu jest przedstawienie parametrów okluzyjnych decydujących 
o funkcjonalności i stabilności leczenia protetycznego. Parametry 
te zostaną przedstawione na schematach i przypadkach leczenia 
implantoprotetycznego. Podczas wykładu poruszone zostaną takie tamaty, 
jak: parametry stawowe istotne w leczeniu protetycznym, wysokość 
zwarcia, rola płaszczyzny okluzyjnej, okluzja “naturalna”, koncepcje 
okluzji statycznej, parametry okluzji dynamicznej wpływające na wygodę  
i stabilność uzupełnień protetycznych.

Webinar
16.11.2020 – 19:00
Lek. dent. Łukasz Lassman 

100 lat TMD - Temporomandibular 
Disorders. 
Czego się nauczyliśmy o zaburzeniach 
stawu skroniowo-żuchwowego?
Podczas spotkania zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:
• Zespół Costena i objawy otolaryngologiczne związane z TMD. 
• Prowadzenie sieczne i kłowe - pomaga czy przeszkadza? 
• Przeskok z podejścia mechanistycznego do biopsychosocjalnego. 
• Patofizjologia bólu: Nocycepcja, Ból, Cierpienie i Zachowanie bólowe. 
• Charakterystyka bólu przewlekłego.
• Wpływ zaburzeń psychicznych (stres, depresja, PTSD) na TMD. 
• Okluzja a TMD - spór stulecia. 
• Traumatologia TMD. 
• Bruksizm a TMD. 
• Zaburzenia anatomiczne i predyspozycje do dyslokacji krążka. 
• Idiopatyczna resorpcja kłykci i wpływ zaburzeń systemowych na TMD. 
• Wpływ zaburzeń snu, genów oraz dysfunkcji języka na TMD.
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