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PREȘEDINTE ACADEMIEI EUROPENE DENTAL
SLEEP MEDICINE



Transfer bancar către: 

ORTHOART LAB S.R.L. 
IBAN: RO51INGB0000999906185392
ING Bank

Detalii de plată:
Curs certicare SomnoMed
Nume; Nume; Prenume

MODALITATE DE PLATĂ:

TAXA DE ÎNSCRIEREPROGRAMME
€ 350.00  • Până la data de 14 Aprilie
€ 450.00  • 14 Aprilie -14 Mai
(Prețul include TVA, material didactic, coffe break și masa de prânz).  

Numar maxim participanti: 30
 Având în vedere numărul limitat de locuri disponibile,
înregistrările (cu conrmarea plații) vor  acceptate în
oordinea sosirii până la completarea numarului maxim de participanți.

Descoperiți cum să vă înregistrați:
Pentru a vă înregistra
completați formularul
online.

SomnoMed și OrthoArt Lab au plăcerea să vă invite în data de 14 mai la 
primul curs de certicare internațională din România, pentru tratarea 
Sindromului de Apnee în Somn (SAS). Vei benecia de experiența 
Prof. Dr. Marc Braem, președintele Academiei Europene Dental Sleep 
Medicine și profesor în cadrul Facultății de Medicină a Universității din 
Antwerp (Belgia) și de notorietatea leaderului mondial în COAT (continous 
open airway therapy), SomnoMed. 
SindSindromul Apneei în Somn (SAS) are consecințe grave nu numai asupra 
sănătății pacientului, ci și asupra calității vieții (eciență scăzută în timpul 
programului de lucru, accidente de muncă, rutiere etc.). 
Problema pe care o întâmpină cel mai des specialiștii în somnologie este 
procentul foarte scăzut de medici stomatologi specializați în tratamentul 
specic al pacienților cu sindromul de apnee în somn.

Împreună putem schimba această situație, acumulând prin studiu și 
eexpertiză atributele acestei specializări.

Ai posibilitatea să faci parte din echipa primilor medici
stomatologi din România, certicați pentru tratamentul
Sindromului de Apnee în somn (SAS), folosind metoda revoluționară a 
dispozitivelor orale COAT.

Obiectivele cursului:

• • Identicați semnele și simptomele orale ale Sindromului de apnee în somn 
(SAS)
• Identicați și examinați pacienții care sforăie sau care probabil suferă de SAS
• Educarea pacienților cu privire la problemele potențiale de respirație cu 
   disfuncții de somn  
• Promovarea examenelor potențiale (PSG / HST)
• Oferirea unui tratament alternativ la CPAP și chirurgie
• • Selectarea, aplicarea, ajustarea și îngrijirea ulterioară a dispozitivelor orale 
   SomnoDent

Important: numai medicii stomatologi certicați SomnoMed®
pot trata pacienții cu un dispozitiv SomnoDent®.
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În Romania există aproximativ 600.000 de
pacienți care suferă de Sindromul

de apnee în Somn (SAS).    Introduction
• Obstructive Sleep Apnea (Syndrome) 
• OSA(S)  
• Prevalence 
• Diagnosis: polysomnography 
• polygraphy  
• • Severity index & comorbitities 
• Phenotypes of OSA(S)
• Treatment success: denitions
OSA patient in the dental office
 • Pretreatment stage for oral appliances
• Clinical investigations  
• Questionnaires 
• Indications/contraindications for oral appliance therapy 
• Risk on side-effects with oral appliances 
• Reporting to prescribing / diagnosing physicians

   Oral appliance therapy 
• Impression making 
• Decision on starting position & titration  
• Fitting & check-up including patient instructions  
• Follow-up of titration & monitoring
• Mean Disease Evaluation
• • Long-term efficacy
Questions from participants

  Patient selection for oral appliances
• Literature 
• Drug induced sedation endoscopy  
• Simulation bite
Hands-on: bite registration


