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АВТОРСЬКИЙ КУРС  
ДР. АРТЕМА ДУБНОВА 

Тема: Мінімально інвазивне 
імплантологічне лікування 

 
ДР. АРТЕМ ДУБНОВ 

Лікар - щелепно-лицевої і ортогнатичної хірургії, приві- 
лейований член Міжнародної команди імплантологів, 
елект-Президент Асоціації імплантологів України, Член 
ICOI, директор ITI study club Kiev, запрошений професор 
UIC(Іспанія), опініон-лідер компанії Straumann 

 

 

Авторський курс для хірургів-імплантологів, які 

хочуть вдосконалити свої теоретичні та прак- 

тичні знання в сучасних концепціях імплантоло- 

гічного лікування. Основні акценти лектор зро- 

бить на мікроінвазивних техніках: пластиці 

м’яких і твердих тканин, а також розгляне вико- 

нання маніпуляцій в максимально стислі термі- 

ни і з меншою кількістю хірургічних етапів. Під 

час курсу будуть розглянуті терміни імплантації 

та навантаження, а також техніки та методи 

збільшення об'єму прикріплених і м’яких 

тканин на кожному з хірургічних етапів 

лікування. 
 
 
 

*Для користувачів Straumann діє спеціальна пропозиція. Деталі запитуйте у торгового представника. 
 
 
 

 

Партнер заходу: 

РІВЕНЬ КУРСУ: 

ЕКСПЕРТНИЙ 

ДАТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  ВАРТІСТЬ 

20  
 

Київ 
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09:00 - Початок курсу 

Діагностика і віртуальне планування 

• Огляд пацієнта і встановлення діагнозу 
• Фотодокументація в імплантології 
• Вибір конструкції і плану  реабілітації 
• Концепція  планування  "від коронки" 
• Мінімально інвазивні процедури в імплантології 
• Використання тонких і коротких імплантатів 

 
13:00 - Обід 

Відновлення втрачених тканин до, під час 
і після встановлення імплантату 

• Концепція біологічної ширини 
• Прикріплена і кератинізована слизова 
• Свіч-платформа 
• Забір вільного субепітеліального аутотрансплантату 
• Забір субепітеліального трансплантату на ніжці 
• Забір вільного епітеліального трансплантату 
• Види швів 

Під час практичних занять на свинних щелепах у кожного учасника буде можливість відпрацювати 
техніки забору і фіксації вільного субепітеліального трансплантату, васкуляризованого трансплан- 
тату "на ніжці" та огляд сучасних методик створення зони прикріпленої та кератинізованої слизо- 
вої. Під час практичних вправ будуть розглянуті та відпрацьовані види і типи швів, а також техніки 
зашивання  "без натягування". 

 
 

 

17:00 - Завершення курсу 
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Жива операція 
• Встановлення дентального імплантату в естетично важливій ділянці 

з одномоментною пластикою твердих і м’яких тканин 

Під час живої операції буде проведено встановлення дентального імплантату в естетичній ділянці 
верхньої щелепи з одночасним проведенням пластики м’яких тканин вільним субепітеліальним 
трансплантатом або VIP-CT трансплантатом, а також проведена контурна пластика альвеолярного 
гребеня. 

 
 
 
 

Реєстрація: тел. (096) 600 29 29, (032) 240 37 05 
http://www.inspe.com.ua/uk/events  

ПРОГРАМА 


