ПОВДИГАНЕ НА ПОДА НА МАКСИЛАРНИЯ СИНУС
Теоретично-практически курс
Цел на обучението

В днешно време синус лифтът е неизменна част от практиката
на имплантолозите, пародонтолозите и оралните хирурзи. През
последните 30 години техниката претърпя голямо развитие,
като днес синус лифта и присаждането на кост се счита за найнадеждната аугментационна процедура, а преживяемостта на
имплантите, поставени в графтиран синус е сравнима с тази
на импланти, поставени без присадка в дисталния участък на
максилата. Процедурата за повдигане на пода на синуса все
още се усъвършенства, благодарение на развитието на нови
хирургични техники и биомиметични технологии. Този двудневен
курс е ръководен от водещи експерти в сферата с богат опит в
клиничната практика, обучението и научно-изследователската
дейност. Програмата е фокусирана върху синус лифта и
възможните алтернативи. Практическите упражнения върху
анатомични модели ще въведат участниците в подхода
“латерален прозорец”. Ще бъдат разгледани също традиционни
ротационни техники и пиезоелектрична хирургия. Множеството
видео презентации и хирургия на живо ще дадат възможност на
участниците да получат реален опит. Курсът ще представи както
базирани на доказателства, така и новоразработени техники.
След приключване на програмата участниците ще:
• познават хирургичната анатомия, за да преодвратяват
възникването на усложнения и да постигат максимално добри
резултати;
• разбират принципа за правилно предоперативно планиране;
• селектират подходящи графтинг материали;
• извършват последователно различни хирургични техники.
ПРОГРАМА								

Ден 1

Лектор

Проф. Tiziano Testori

Асистенти

Д-р Matteo Invernizzi
Д-р Christian Monti
Д-р Paolo Gilardoni
Д-р Nicolò Vercellini
22-23 ноември 2018

Такса

2500 евро
За
повече
регистрация:

информация

и

info@lakecomoinstitute.com
Таксата включва:
• Кафе паузи (в 10.30 и 16.30)
• Обяд (от 13.00 до 14.00)
Възможно е да се осигури
симултанен превод. Разходите
за превод не са включени в
регистрационната такса.
-15% отстъпка за членове на Lake
Como Institute.

• Преглед на литературата: кратък и клинично релевантен преглед
на актуалните научни доказателства
• Анатомия и TC/CBCT оценка: какво реално вижда клиницистът и
какво вижда на TC/CBCT оценката
• Клинични индикации за:
- различни видове графтове
- различни мембрани при затваряне на костния прозорец
• Предхирургична диагностика:
- критерии за оценка на пациента
- критерии за оценка на оперативното място
- физиология на синусите
- контраиндикации от оториноларингологична гледна точка
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• Част 1. Хирургични процедури стъпка по стъпка за латерален
подход: теоретична част с видео сесии
• Част 2. Хирургични процедури стъпка по стъпка за латерален
подход: теоретична част с видео сесии
• Крестален подход: хирургична процедура и видео сесия
• Алтернативи в лечението. Индикации и контраиндикации за:
- къси импланти
- наклонени импланти (Tilted implants)
- транссинусно поставяне на импланти
- имедиатно или отложено поставяне на импланти
- зигоматични импланти

Ден 2

• Представяне на клинични случаи
• Хирургия на живо. Повдигане на пода на максиларния синус:
латерален подход
• Обзор и дискусия
• Практическо упражнение върху модели за латерален подход с
конвенционална техника (машинни ротиращи инструменти)
• Практическо упражнение върху модели за латерален подход
(техника с пиезоелектрически апарат)
• Диагностика и мениджмънт на усложненията на максиларния
синус
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