SKZL – Regionálna komora Trnava
Sibírska 1, 917 01 Trnava
a

Implant & Aesthetic Academy, s.r.o.
Associated Academic Institute Goethe University, Frankfurt, Nemecko;
Výtocká 16/41,922 21 Moravany nad Váhom

Vás týmto p o z ý v a j ú na cyklus praktických kurzov
(III. časť z celkového počtu III.)

Curriculum of Oral Implantology III.
Augmentácie, 3D kostné rekonštrukcie, Sinus Lift

Termín konania: 22.10.2020 – 25.10.2020 (štyri dni),
každý deň v čase od 9:00 – 19.00 hod. (vrátane prestávok)

Miesto: Kongresové centrum SLK, Kúpeľný ostrov 4445/13, 92101 Piešťany
Implant & Aesthetic Academy, s.r.o. – teoretická časť a hands-on,
Dental Studio 2001, s.r.o. – stáž na operačnej miestnosti

Prednášajúci:

MUDr. Igor Čech, MUDr. Dušan Poruban CSc.,
MUDr. Peter Abelovský

2.600,- Eur (neplatí DPH)
pre registrovaného nečlena SKZL: 3.000,- Eur (neplatí DPH)

Účastnícky poplatok: pre registrovaného člena SKZL:

Platbu realizujte výhradne prevodným príkazom najneskôr do 15.10.2020 na číslo účtu:

SK04 0200 0000 0037 0998 8654
VS: Vaše registračné číslo v SKZL, KS: 0308, ŠS: 232020
V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na zabezpečenie prednášajúceho, školiteľa, prenájom
priestorov a zariadenia, občerstvenie, pracovný materiál pre účastníkov kurzu, poštovné pri
rozosielaní potvrdenia o účasti, úhrade a pridelení kreditov SKZL.

Registrácia: www.rkzltt.sk/vzdelavanie/

Uzávierka prihlášok: 07.09.2020

Účasť je limitovaná do 20 osôb.

Informácie o elektronickom prihlásení, platbe a kreditoch:
SKZL-Regionálna komora Trnava, tel. č. +421 910 237121, email: sekretariat@rkzltt.sk

Informácie o programe a mieste konania:
Implant & Aesthetic Academy s.r.o. Piešťany, tel. č. 0917 547269, email: info@implantacademy.sk
Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil tejto vzdelávacej akcii číslo 23/2020 celkom 32 kreditov.
Program na druhej strane pozvánky.

Curriculum of Oral Implantology III.
Augmentácie, 3D kostné rekonštrukcie, Sinus Lift

Program
22.10.2020, štvrtok
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Analýza prípadov, RTG, 3D CT snímky
Stáž na operačnej miestnosti, Sinus Lift
obedová prestávka
Aplikovaná anatómia maxilly
RTG analýza a plán ošetrenia
Nástrojové a technické vybavenie. Augmentačné materiály, handling;
Ridge splitting technika – rozšírenie alveolu
Diskusia a záver 1. dňa; večera

09.00 - 11.00 hod.
11.00 - 14.00 hod.
14.00 - 14.30 hod.
14.30 - 15.30 hod.
15.30 - 16.30 hod.
16.30 - 17.30 hod.
17.30 - 18.30 hod.

23.10.2020, piatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prevencia a ošetrenie periimplantitíd v praxi dentálnej hygieničky
Analýza prípadov, RTG, 3D CT snímky
Stáž – kostná augmentácia
obedová prestávka
Sinus lift – popis operačnej techniky step by step
Laterálny prístup
Vertikálny sinus lift., Komplikovaný sinus lift
Diskusia a záver 2. dňa; večera

09.00 - 10.00 hod.
10.00 - 11.00 hod.
11.00 - 14.00 hod.
14.00 - 14.30 hod.
14.30 - 15.30 hod.
15.30 - 16.30 hod.
16.30 - 17.30 hod
17.30 - 18.30 hod.

24.10.2020, sobota
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Alternatívy sinus liftu – tuber maxillae, „sklonené“ implantáty
Komplikácie počas sinus liftu; Atrofický hrebeň;
Aplikovaná anatómia a histológia osteogenézy
obedová prestávka
Nástrojové vybavenie, sterilita, operačná miestnosť, operačný team
Celková anestéza a analgosedácia pacienta. Plánovanie komplikovanej
augmentácie a alternatívy
Použité augmentačné materiály – kostné náhrady, autológna kosť, kombinácie;
Odber kostného štepu: symphysis, ramus mandibulae, palatum;
Techniky partikulácie kosti
Diskusia a záver 3. dňa; večera

09.00 - 11.00 hod.
11.00 - 13.00 hod.
13.00 - 14.00 hod.
14.00 - 15.00 hod.
15.00 - 16.30 hod.

16.30 - 18.00 hod.
18.00 - 19.00 hod.

25.10.2020, nedeľa
1.
2.
3.
4.

Príprava recipientnej oblasti, fixácia štepu. Lalokové techniky – prekrytie
kostného štepu
Management komplikácii pri hojení. Operačná technika podľa prof. Khoutyho
obedová prestávka
Hands on training – nácvik otvorenej sinus lift techniky na zvieracej čeľusti,
na škrupine od vajíčka
Diskusia a záver 4. dňa; večera

09.00 - 11.00 hod.
11.00 - 13.00 hod.
13.00 - 14.00 hod.
14.00 - 18.00 hod.
18.00 - 19.00 hod.

Podrobný rozpis praktickej činnosti:
http://www.implantacademy.sk/sk/struktura-kurzov/curriculum-of-implantology
Upozornenie: Prestávky na oddych sú po dohode účastníkov a školiteľa (prednášateľa) a podľa náročnosti
jednotlivých bodov programu. Dĺžka prestávok nie je na úkor plánovaného rozsahu odborných tém
(8 hodín/denne) a môže predĺžiť plánované ukončenie kurzu.

