
A filosofia Damon de tratamento ortodôntico com

recurso a aparelhos autoligáveis é o último e mais recente

capítulo no que diz respeito à evolução da Ortodontia.

Assente em quatro pilares fundamentais: brackets

autoligáveis com mínima resistência ao atrito, arcos de

alta tecnologia, protocolo de tratamento simplificado,

possibilidades várias na seleção de torques.

Tudo isto permite atingir excelentes resultados clínicos,

com inúmeras vantagens para o paciente e para o

profissional.

Será um curso direcionado não só para quem deseja

iniciar o percurso na filosofia Damon mas também para

quem já utiliza a técnica e quer melhorar o seu

desempenho.

O nosso objetivo é realizar um curso orientado para a

prática clínica diária, mostrando tudo o que fazemos nas

nossas clínicas, incluindo detalhes e pormenores nem

sempre fáceis de encontrar na literatura.

Teremos, assim, oportunidade de organizar, estruturar

e sistematizar todas as etapas do tratamento ortodôntico

de modo a que as possa introduzir imediatamente na sua

prática clínica.
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Módulo 1
24 e 25 de Novembro de 2017

– Apresentação Damon

– Evolução da técnica

– Objectivos da escolha

– Mudança de brackets ou de técnica ortodôntica

– Ruptura de conceitos ortodônticos ou simplesmente de nova técnica ortodôntica

– Selecção e sequência de arcos

– Escolha de torques

– Elásticos precoces

– Pacientes Classe I

– Apinhamento

– Tratamento da mordida cruzada em jovens e adultos

– Cimentação directa e indirecta

Módulo 2
12 e 13 de Janeiro de 2018

– Tratamento da Classe II

– Tratamento precoce: como e quando?

– Sobremordida

– Mordida Aberta

– Extracções dentárias: em que situações extrair?

– Ancoragem no sistema Damon

– D-Gainer – Quando e como usar

– Contenção: como fazer a férula de Damon e em que situações usar

– Introdução ao aparelho funcional AdvanSync

Módulo 3
2 e 3 de Março de 2018

– Tratamento da classe III:

– Tratamento Precoce

– Quando extrair

– Uso de elásticos

– Dicas e detalhes para bom acabamento dos casos

– Casos atípicos

– Caninos inclusos

– Tratamento ortodôntico-cirúrgico com Damon

– Rentabilização da técnica

– Organização da consulta

PROGRAMA

Participação (almoços e coffee-breaks incluídos): 800€ + IVA por módulo (984€).

Local: Porto, Hotel HF Ipanema Porto.

A inscrição deve ser efectuada através deste formulário online: https://goo.gl/wk2gaZ

Confirmação da inscrição com pagamento do 1º módulo por transferência bancária:

NIB nº 0079 0000 4772 1362 1015 5 (Clínica Mota Formação).

Os restantes módulos deverão ser pagos por cheques pré-datados a entregar no 1º módulo ou transferência bancária.

Envio de comprovativos de transferência para formacao@clinicamota.com

INSCRIÇÃO

https://goo.gl/wk2gaZ

