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• Titul Zubní lékařství na University of Barcelona.
•  Magisterský titul v Ortodoncii na Univerzity of 

Barcelona.
•  Postgraduální kurz FACE Advanced  

Orthodontics - Roth / Williams.
•  Člen Španělské Ortodontické a Dentofaciální 

Orthopedické Společnosti, SEDO .
•  Exkluzivní ortodontista v Barceloně.
•  Řečník na různých španělských kurzech  

a konferencích.

•  Bakalářský titul ze Stomatologie na University of Murcia.
•  Doktorát ze Stomatologie na univerzitě v Murcii.
•  Magisterský titul z Ortodoncie a dentofaciální  

ortopedie na Murciaské univerzitě.
•  Postgraduální studium ortodoncie a ortognatické 

chirurgie u Dr. Queveda Rojase (Chile).
•  Diplom v Ortodoncii z centra FACE/Roth Williams  

pro funkční okluzi.
•  Diplomovaný člen Sociedad Espanola de Ortodoncia 

y Ortopedia Dentofacial (Španělská Ortodontická 
a Dentofaciální Orthopedická Společnost, SEDO)  
a člen Asociación Espanola de Ortodoncistas  
(Španělské asociace ortodontistů, AESOR).

•  Vedoucí Ortodontického oddělení. Katolická  
univerzita v Murcii (UCAM).

•  Vedoucí magisterského programu v oboru Ortodoncie 
a dentofaciální ortopedie na Katolické univerzitě 
v Murcii (UCAM).

•  Autor řady odborných publikací.
•  Národní a mezinárodní řečník.
•  Soukromá odborná ortodontická praxe v Clínici 

Ferrando, Murcia.

Převratná ortodoncie – „Chirurgicko 
-Ortodontický Koncept, tzv. SOC“
Disruptive orthodontics  
– the Surgical Orthodontics Concept

V současné době jsou ortodontičtí pacienti 
se středně těžkými nebo těžkými skeletálními 
vadami kandidáty na léčbu různými kompen-

začními ortodontickými technikami, ortog-
nátní chirurgií nebo jejich kombinací.
Kompenzační ortodontická léčba při terapii 
těchto skeletálních diskrepancí je spojena 
s řadou periodontálních komplikací vyplýva-
jících z posunu zubů mimo kost. Kromě inhe-
rentní morbidity může ortognátní chirurgie, 
jak je popsáno v literatuře, způsobit i několik 
dalších závažných komplikací.
„SOC Koncept“ je kombinací různých perio-
dontálnícth  a regenerativních chirurgických 
technik aplikovaných během ortodontické 
terapie, které, pokud se používají společně, 
usnadňují léčbu ortodontických pacientů se 
středně závažnými skeletálními anomáliemi 
ve všech třech rovinách.
Tato nová koncepce vyžaduje úzkou týmovou 
spolupráci mezi chirurgem a ortodontistou. 
Správné použití konceptu zaručuje vynikající 
výsledky: zaprvé snižuje morbiditu spoje-
nou s ortognátní operací a zadruhé vylučuje 
všechny problémy spojené s poškozením 
periodontálních tkání v důsledku ortodontic-
ké kompenzace.

Klinický protokol pro protetickou rehabili-
taci při multidisciplinární ortodontické léč-
bě: „Resto První, Resto Časné, Resto Post“
Clinical protocol for prosthetic restoration 
in multidisciplinary orthodontic treatment: 
Resto First, Resto Early, Resto Post.

Stále více dospělých pacientů vyžaduje 
ortodontickou léč bu. Navíc i u pacientů před 
komplexní protetickou rehabi litací chrupu je 
většinou ortodoncie nezbytná. V přednášce 
autor objasňuje, v jakých situacích je třeba 
poskytnout pacientům protetické ošetře-
ní před ortodontickou terapií Resto První 
během ortodontické léčby, Resto Časné 
ihned a po ortodontické terapii Resto Post, 
abychom dosáhli dobrých výsledků v rámci 
našich léčebných cílů. 


