Десятий навчальний тиждень в Ісландії
ПРАКТИЧНИЙ КУРС З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В СФЕРІ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТАТІВ, СФОКУСОВАНИХ НА
ХІРУРГІЧНИХ ТА ОРТОПЕДИЧНИХ АСПЕКТАХ

МОВА:
Англійська з перекладом на російську
ВЕДУЧИЙ КУРСУ:
Професор Б. П’єтурссон – завідувач кафедри
реконструктивної стоматології факультету
пародонтології Університету Ісландії
ЛЕКТОРИ:
Професор Б. П’єтурссон, Професор Н.Ланг,
Др. Р. Бурхардт, Др. М. Бюрнссон, Др. І.
Сайлер, Др. В. Фехмер, Др. К. Хаймісдоттір,
Др. Дж. О. Сігурджонссон, Др. К. Рагнарссон
РІВЕНЬ:
Підвищений, складний

Tижневий курс, який проходитиме в Рейк’явику та його дивовижних околицях, зорієнтований
на досвідчених лікарів загальної практики, ординаторів та студентів післядипломної освіти.
Одна з головних тем курсу – концепція комплексного планування лікування, в основі якої
дані наукових досліджень, які проводились впродовж останніх десяти років. Презентація
клінічних випадків, робота в групах та наукові дискурси допоможуть учасникам оволодіти
необхідними для імплантологічного лікування навичками. Окрім теоретичної частини, до
програми курсу увійшли кілька інтерактивних відео сесій, присвячених регенеративній
терапії, а також пародонтальній пластичній хірургії з використанням інноваційних матеріалів
та методів мікрохірургії. Під час курсу обговорюватимуться операції (імплантація в естетично
важливій ділянці, зокрема з одномоментною скерованою кістковою регенерацією,
встановлення імплантатів в бокових ділянках верхньої щелепи в поєднанні з синусліфтингом). Практичні завдання дозволять учасникам самостійно повторити схожі хірургічні
втручання. Особливу увагу під час відео сесій буде приділено профілактиці ускладнень
(перфорація мембрани Шнайдера, ушкодження нервів та артерій). Під час курсу буде
детально висвітлено такі теми: протезування на імплантатах з метою реабілітації пацієнтів з
повною або частковою адентією, а також досягнення оптимального естетичного результату
при миттєвій імплантації за рахунок використання інноваційних матеріалів. Цей курс
дозволить учасникам не лише поновити інформацію щодо регенеративної терапії,
дентальної імплантології та процедурам аугментації, але й насолодитися відвідуванням
найвідоміших, дивовижних за своєю красою та незвичності природних заповідників Ісландії.
А ще відчути гостинність цієї країни.

TЕМИ КУРСУ:

ОРГАНІЗАТОР:
ITI ( Міжнародна команда імплантологів)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Імплантологічний центр Valhalla, Рейк’явік,
(Ісландія)

- Експертиза та діагностикка
- Етіологія і парогенез
- Планування лікування в складних
випадках

ВАРТІСТЬ КУРСУ:

- Менеджмент м’яких тканин

3000 €

- Час в дентальній імплантології –
протоколи встановлення

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ:
1 тиждень
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ:
10 осіб
У ВАРТІСТЬ КУРСУ ВХОДИТЬ:
Навчання, курсові матеріали, каво-перерви,
обіди, три вечері, поїздка в Голубу Лагуну,
долину Thingvellir, на південне узбережжя
Ісландії, відвідування водоспаду Gulfoss та
Geysi (Гейзер)
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
24 червня – 1 липня 2017 року

- Підготовка пацієнта до імплантації
- Направлена кісткова регенерація
- Періодентальна хірургія та регенерація періодентальної зв'язки
- Імплантація в естетичній ділянці
- Встановлення імплантату після видалення зуба
- Живі парадонтологічна та імплантологічна хірургії
- Синус-ліфтинг
- Хірургічні практичні заняття
- Імплантати на рівні м'яких тканин та кістки
- Ортопедичні аспекти імплантологічного лікування
- Ендодонтичні аспекти в реконструктивній стоматології

РЕЄСТРАЦІЯ:

- Біологічні та технічні ускладнення

тел.: (032) 240-37-05 | (067) 371-86-78
www.inspe.ua/uk/events
або через торгового представника ІнСпе

- Оцінка ризиків та підтримуюча терапія

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
тел.: (067) 371-86-78

