
TÉMATA KURZU
Velkou v!zvou v ortodoncii je kontrola pohyb" b#hem 
uzáv#ru mezer. Zásadní v této fázi lé$by je její p%ed-
vídatelnost a ú$innost s ohledem na cíle biologické, 
funk$ní a estetické. Plánování a %ízení kotvení je d"le-
&ité pro správné umíst#ní %ezák" v rámci obli$ejové 
estetiky i v rámci hranic alveolární kosti s ohledem 
na oblouky horní i dolní $elisti. Díky respektování 
n#kolika pravidel lze odstranit mnoho úskalí b#hem 
uzáv#ru mezer.
Je vhodn#j'í mezery uzavírat s parciálním obloukem 
nebo je v&dy preferován pr"b#&n! oblouk? M"&e 
v'echny klinické p%ípady vy%e'it jeden ortodontick! 
systém nebo je v!hodn#j'í kombinovat r"zné tech-
niky?
Kurz bude zam#%en na plánování, biomechanické 
rozvahy a klinické %ízení uzáv#ru mezer p%edev'ím u 
p%ípad" extrakcí a agenezí.
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TERAPIE AGENEZÍ
Nové a propracované techniky lé$by zlep'ují v!sledky 
jak v p%ípad# ortodontického uzáv#ru, tak u protetické 
náhrady chyb#jícího zubu. Stále z"stává otázkou, zda  
v míst# ageneze prostor otevírat $i uzavírat. Jaké kroky 
vedou k finálnímu rozhodnutí? Navíc uzavírání $i oteví-
rání mezer vy&aduje velmi odli'n! p%ístup v plánování, 
terapii, retenci a komunikaci s ostatními specialisty.
Revolucí v ortodoncii i lé$b# agenezí bylo p%edstavení 
skeletálního kotvení. Limity kotvení tak mohou b!t 
roz'í%eny a& na kotvení absolutní s nulov!m pohybem 
kotevních zub". Je't# mimo%ádn#j'í jsou posuny celé 
dentice v$etn# %ezák" vp%ed, které umo&(ují prosazo-
vání nového konceptu ultra-minimálního kotvení.
Kurz bude zam#%en na ob# mo&nosti uzáv#ru $i 
otevírání mezer od diagnostiky a rozhodování, p%es 
klinické %ízení a biomechaniku, a& k retenci a komuni-
kaci s implantologem a protetikem.
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DR. MORTEN GODTFREDSEN LAURSEN 
získal titul DDS v roce 2001 na univerzit# v Aarhus v 
Dánsku, kde poté v roce 2007 dokon$il mezinárodní 
postgraduální program v ortodoncii. Od roku 2007 
pracuje Dr. Laursen na $áste$n! úvazek na ortodoncii 
na Aarhuské univerzit#, kde se v sou$asné dob# po-
dílí na v!uce pregraduálních a postgraduálních stu-

dent" a organizuje mezinárodní krátkodobé kurzy v 
ortodoncii. Spoluvlastní privátní ortodontickou praxi v 
Aarhusu v Dánsku. Je $lenem Angle Society of Eu-
rope. Jeho v!zkum je zam#%en na dentoalveolární 
kostní komplex a pohyby zub". Je b!val!m preziden-
tem Evropské postgraduální studentské ortodontické 
spole$nosti (EPSOS) .
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