
ТУТ ТИ НАВЧИШСЯ ШИТИ! 
І НЕ ТІЛЬКИ!

КИЇВ   ∙    25-26.09  

Спікер Артем Дубнов

Час 09:00  -  18:00

Місце клініка доктора Дахно

Вартість 14 900  грн

Рівень експертний

Бали 25 балів

Авторський курс для хірургів-імплантологів, які хочуть удосконалити свої теоретичні та 
практичні знання в сучасних концепціях імплантологічного лікування. Основні акценти 
лектор зробить на мікроінвазивних техніках: пластиці м’яких і твердих тканин, а також 
розгляне виконання маніпуляцій в максимально стислі терміни 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.

Забезпечення курсу:
курс проводиться з використанням імплантологічної системи Straumann та інструментів 
Hu-Friedy.

Перший навчальний день:

● діагностика і віртуальне планування 
Огляд пацієнта і встановлення діагнозу; фотодокументація в імплантології; вибір 
конструкції і плану  реабілітації; концепція  планування "від коронки"

● 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

Практика:
Під час практичних занять на свинячих щелепах, курячих гомілках та грейпфрутах у 
кожного учасника буде можливість відпрацювати техніки забору і фіксації вільного 
субепітеліального трансплантату, васкуляризованого трансплантату «на ніжці» та огляд 
сучасних методик створення зони прикріпленої та кератинізованої слизової. Під час 
практичних вправ будуть розглянуті та відпрацьовані види і типи швів, а також техніки 
зашивання «без натягування».

Другий навчальний день:

● встановлення дентального імплантату в естетично важливій ділянці з 
одномоментною пластикою твердих і м’яких тканин 

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

* план лікування залежатиме від показань пацієнта

За проходження курсу ви отримуєте сертифікат з нарахованими балами.Артем Дубнов

Курс для імплантологів

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ..

https://www.whitegroup.com.ua/event/kurs-a-dubnova

