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МОВА:

9.00-10.45 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

10.45-11.00 КАВО-ПЕРЕРВА

11.00-13.00 ПРОДОВЖЕННЯ КУРСУ

13.00-14.00 ОБІД

ПРОГРАМА КУРСУ:

Українська / російська

РІВЕНЬ:
складний рівень

ЛЕКТОР:
Др. Ю. Обухівський

ВАРТІСТЬ КУРСУ:
6000 грн.

ТРИВАЛІСТЬ:
10 годин

МІСЦЕ ТА ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:

У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ:
Матеріали для практичних вправ, методичні 
матеріали, каво-перерви, обід

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
тел. (067) 670 45 50 - Марія
facebook.com/perioschool
vk.com/public50348569
perioschool.com
perioschool.ua@gmail.com

Вступ.  Робота з м’якими тканинами: час, локалізація. Визначення
ясенного контуру в ділянці імплантації. Доказові умови збереження
тканин навколо імплантатів. Міжзубні сосочки в ділянці імплантатів
і можливості їх формування. Залежність збереження м’яких тканин
від 3D позиціонування імплантату. Причини втрати тканин навколо
імплантатів.  

м. Київ

17.11.18

14.00-17.00 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА НА ТЕЛЯЧИХ ЩЕЛЕПАХ.

17:00  ДИСКУСІЯ

  Робота з мягкими тканинами в пластичній імплантологічній
хірургії. Розрізи на першому і другому хірургічних етапах
імплантації
2. Сосочкова методика
3. Зміщення латерально і апікально розщепленого клаптя
4. Забір м’якотканинного аутотрансплантату
5. Вестибулопластика з використанням розщепленого апікально
зміщеного клаптя і вілього ясенного трансплантата чи
деепітелізованого вілього ясенного трансплантата на різних
етапах імплантації.

«ÌÓÊÎÃ²ÍÃ²ÂÀËÜÍÀ Õ²ÐÓÐÃ²ß Â
²ÌÏËÀÍÒÀÖ²¯. 3D ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß

ÑËÈÇÎÂÎ¯.». 
Kурс розрахований на лікарів хірургів, які пройшли попередні чотири
курси і мають бажання використовувати методики дентальної 
імплантатції з урахуванням сучасних протоколів роботи зі збереженням 
і відновленням ясен. В даному курсі буде акцентовано на важливостість 
правильного менеджменту м’яких тканин, відштовхуючись від локалізації 
і часу проведення муко-гінгівальної хірургії. Від того залежатиме не тільки 
прогнозоване загоювання тканин після операції, але і прогнозований 
результат у часі в цілому. Демонстрація і аналіз клінічних випадків.

Робота з м’якими тканинами на першому і другому етапах імплантатції. 
Кількісна характеристика прикріплених кератинізованих ясен, як 
показник вибору методики менеджменту м’яких тканин (правило 2B-3D).
3d моделювання ясен. Рол-техніка, методика вкладки, сосочкова техніка 
за Палачі, зміщений розщепланий клапоть, вестибулопластика
Вестибулопластика з використанням розщепленого апікально зміщеного 
клаптя і вілього ясенного трансплантата чи деепітелізованого вілього
ясенного трансплантата на різних етапах імплантації (за Кларк). На основі
клінічних вападків будуть розглянуті основні принципи збереженнятканин
навколо імплантатів.

Лікар-стоматолог- хірург, член  правління УАП, Член ITI, 
приватна практика


