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Dr Richard P. McLaughlin ukończył 
specjalizację w zakresie ortodoncji 
na Uniwersytecie Południowej 
Kalifornii w 1976 roku i od tego czasu 
zajmuje się leczeniem pacjentów 
w klinice w San Diego w Kalifornii. 
Jest wykładowcą znanym zarówno 
w Stanach Zjednoczonych jak i na arenie 
międzynarodowej. Może poszczycić się 
członkostwem w American Association 
of Orthodontists, w Pacific Coast Society of Orthodontics, 
jest także biegłym American Board of Orthodontics. 

Obecnie pełni funkcję Prezesa National Angle Society, a także 
dyrektora Oddziału Edward H. Angle Society w Południowej 
Kalifornii. W 2009 roku został laureatem nagrody American Board 
of Orthodontics Dale Wade Award, a w 2010 Pacific Coast Society 
of Orthodontists uhonorowała go nagrodą w podzięce za zasługi 
(Award of Merit). Dr McLaughlin jest także profesorem klinicznym 
na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, na Wydziale Ortodoncji 
w Los Angeles i profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie 
w St. Louis na Wydziale Ortodoncji.

Autor ponad 30 artykułów i współautor 5 podręczników, w tym 
najnowszej książki opisującej ewolucję preskrypcji MBT do systemu 
McLaughlin Bennett 5.0.
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Część II – leczenie wad klasy III i asymetrii

TEMATYKA KURSU
Leczenie wad klasy III
• analiza tkanek miękkich oraz aspektów zębowych i szkieletowych
• leczenie wczesne za pomocą wyciągów elastycznych klasy III, 

maski  twarzowej oraz płytek szkieletowych
• kompensacja zębowa w odcinku przednim, leczenie ekstrakcyjne 

i nieekstrakcyjne, aspekty pionowe i przednio-tylne, skok  wzrostowy, 
wywiad  rodzinny oraz przewidywanie zmian wzrostowych

• kluczowe aspekty chirurgicznego leczenia wad klasy III
 
Asymetrie
• przydatna klasyfikacja asymetrii zębowych i szkieletowych   prezentacją 

przykładowych pacjentów z każdej grupy
 
Nowości dotyczące aparatów ortodontycznych oraz mechaniki leczenia.

OPIS KURSU
Kurs ten poświęcony jest leczeniu wad klasy III oraz asymetriom.  
Przedstawione zostaną ogólne koncepcje  diagnostyki i planowania 
leczenia wad klasy III w oparciu o analizę tkanek miękkich oraz 
aspekty zębowe i szkieletowe. Wady takie zostaną omówione 
z uwzględnieniem leczenia wczesnego, a także chirurgicznego 
i niechirurgicznego. W leczeniu wczesnym zostanie przedstawione 
zastosowanie wyciągów elastycznych klasy III, maski twarzowej 
oraz płytek szkieletowych.  Leczenie niechirurgiczne obejmie istotne  
zagadnienia takie  jak kompensacja zębowa w odcinku przednim, 
aspekty ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, zmianyprzednio-tylne oraz 
pionowe, skok wzrostowy, wywiad rodzinny, a także przewidywanie 
wzrostu oparte na przednio-tylnej ocenie pozycji punktu A 
w odniesieniu do punktu B.

Omówione zostaną ograniczenia leczenia ortodontycznego wraz 
z  prezentacją kilku przypadków chirurgicznych.

Program kursu obejmować będzie także przypadki asymetrii 
w odniesieniu do asymetrii zębowej odcinka przedniego, odcinków 
bocznych oraz kombinacji obu. Omówione zostaną czynnościowe oraz 
szkieletowe asymetrie oraz różnorodne aparaty do leczenia wad klasy 
III oraz asymetrii.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
18 maja 2018

  8.30 -   9.00 rejestracja
  9.00 - 10.30 wykład
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.30 wykład
12.30 - 13.30 lunch
13.30 - 15.00 wykład
15.00 - 15.30 przerwa kawowa
15.30 - 17.40 wykład

19 maja 2018

  9.00 - 10.30 wykład
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 - 12.30 wykład
12.30 - 13.30 lunch
13.30 - 15.00 wykład
15.00 - 15.30 przerwa kawowa
15.30 - 17.40 wykład

THE MCLAUGHLIN LECTURE SERIES
1. Mechanika leczenia ortodontycznego i aparaty z wbudowanymi wartościami
2. Diagnoza, planowanie i mechanika leczenia ortodontycznego
3. Mechanika leczenia ortodontycznego z przemieszczeniami w ramach danego 

łuku zębowego. Część I – leczenie wad klasy II
4. Mechanika leczenia ortodontycznego z przemieszczeniami w ramach danego 

łuku zębowego. Część II – leczenie wad klasy III i leczenie asymetrii
5. Zarządzanie uzębieniem
6. Okluzja i rola stawów skroniowo-żuchwowych w ortodoncji
7. Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

PODSTAWY MECHANIKI LECZENIA ORTODONTYCZNEGO
To pozycja, która została opublikowana 
w marcu 2014 r. Wyjaśnia ona wszelkie 
wątpliwości powstałe w ostatnich latach 
i nakreśla ulepszoną filozofię leczenia 
dla nowej generacji ortodontów. 
Obecnie dostępna jest w dziewięciu 
językach.


