
ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА „АЛЕКЗАНДЪР“ ЗА 6 г.,201
организирани от д-р Иван Горялов

      Дисциплината „Алекзандър“ дава ясни принципи и конкретни стъпки за лечение на различните видове ортодонтски проблеми.
Създателят на Дисциплината, проф. Уик Алекзандър, 8 години подред идва в България и изнася теоретични лекции, представящи
в детайли 20-те принципа на системата.  Цялото това знание е базирано на научни доказателства и на повече от 40 годишен
професионален опит и проследяване на резултатите, обобщени в двата най-нови учебника на проф. Алекзандър: The 20 Principles
of the Alexander Discipline, Volume 1 и Long-Term Stability, Volume 2, издателство Quintessence.
      

Практическите курсовете са организирани в 5 нива, които ще се реализират в рамките на 1 година. Всяко следващо ниво цели овладяването на
отделни принципи и техники и надгражда знание върху предходното. За да отиде участникът в по-горно ниво, е необходимо да е преминал
предходните.

Фокус - безекстракционно лечение на Клас 2 дълбока захапка, ортопедичен ефект на екстра-
орален апарат - хедгер, правила за огъване на омега луп, криви на Шпее, затягане с тай-бек,
приложение на междучелюстните ластици при Клас 2 случаи. 
Работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

Фокус - екстракционна механика при изваждане на четирите първи премолара, видове интра- и
екстраорални опори, огъване на клоузинг лупове, приложение на междучелюстните ластици при
екстракционни случаи. Работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

 10 човека 

 10 човека 

до 01.06.16 г. - 2750 лв. с ДДС

до 03.08.16 г. - 2750 лв. с ДДС

след  01.06.16 г. - 2950 лв. с ДДС

след  03.08.16 г. - 2950 лв. с ДДС

8, 9 и 10
юни

10, 11 и 12
август

Нива  Дата  Тема  Цена и капацитет

3
 ниво  

4
ниво  

ОРТОДОНТСКИ АНАЛИЗ, ДИАГНОЗА И ПЛАН НА ЛЕЧЕНИЕ,
съобразени с принципите на Дисциплината „Алекзандър“ 
Фокус - анализ на ТРГ, ОПГ, гипсов модел, интра- и екстраорални фотоснимки, изготвяне на
диагноза и план на лечение, варианти на лечение, документация за пациента и лекаря
на 8 пациенти, диагноза и план на лечение на свой пациент (ако участникът има такъв)

2
ниво  

 15 човека 

до 16.03.16 г. - 1980 лв. с ДДС
след  16.03.16 г. - 2180 лв. с ДДС

24-25
март 

ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 2 ДЪЛБОКА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ,
съобразено с принципите на Дисциплината „Алекзандър“

ЕКСТРАКЦИОННО ЛЕЧЕНИЕ, 
съобразено с принципите на Дисциплината „Алекзандър“

5
ниво  

19, 20 и 21
октомври

ЛЕЧЕНИЕ НА КЛАС 3 ОТВОРЕНА ЗАХАПКА ПРИ ПОДРАСТВАЩ ПАЦИЕНТ,
съобразено с принципите на Дисциплината „Алекзандър“
Фокус - Клас 3 механика, включваща специфично залепяне на брекетите и пръстените, огъване
криви на Шпее и поставяне на междучелюстни ластици, ортопедичен ефект на лицевата маска
и апарата за бързо палатинално разширение, приложение на междучелюстните ластици при
Клас 3 случаи. Работи се върху японски типодонт на фирма NISSIN.

до 12.10.16 г. - 2750 лв. с ДДС

 10 човека 

след  12.10.16 г. - 2950 лв. с ДДС

Фокус - залепяне на брекети и пръстени според плана на лечение, видове и последователност
на дъги и видове лигиране върху модел на реален пациент.  15 човека 

до 10.02.16 г. - 1980 лв. с ДДС

след  10.02.16 г. - 2180 лв. с ДДС

18-19
февруари 

1
ниво  

ДИРЕКТНО И ИНДИРЕКТНО ЗАЛЕПЯНЕ НА БРЕКЕТИ, ЛЕПЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ

И ЛИГИРАНЕ НА ДЪГИ, съобразени с принципите на Дисциплината „Алекзандър“ 

       Целта на поредицата от практическите курсове по Дисциплината „Алекзандър“ е да предадат тази част от знанието, която може да бъде
овладяна само по пътя на практиката и чиракуването. 

Място на провеждане:  гр. Пловдив, х-л „Новотел“

За записване е необходимо да се обадите на
телефон 0889 41 04 42, за да се уверите, че има
свободни места. 

Повече за програмата на курсовете и мнения
на участници на  -www.usmivki.com

раздел Курсове

Банкова сметка за превод на суми:
СМАЙЛ ГАЛАКСИ ООД
УниКредит Булбанк АД, гр. Пловдив, 
IBAN   BG17 UNCR 7000 1521 1822 82
BIC      UNCRBGSF  

За запазване на място трябва да преведете
капаро от 500 лв.

Пакетна цена на 5-те нива
практически кусове за 2016 г.,

заплатени до 29.01.2016 г. 

Промоцията важи за 10 участници.
- 10% отстъпка

Пакетна цена на 5-те нива практически кусове за 2016 г. без отстъпка: 12 210 лв.

За повече информация:  .www.usmivki.com

12 210 лв. - 10% отстъпка (1 221 лв.) = 10 989 лв.

Пакетна цена на 5-те нива практически кусове за 2016 г., заплатени до 29 януари 2016 г.,
с 10% отстъпка: 10 989 лв.

Курсовете се организират със съдействието на
Аmerican Orthodontics и с подкрепата на GC
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