KOOLITUS-SEMINAR:
TEADMISI BAASTEHNIKAST TIPPTASEMENI. KOHESE
KOORMAMISE KIRURGILISED ASPEKTID. PARALLEELNE
JA NURGA ALL IMPLANTAATIDE PAIGALDUS. HAMMASTE
IMPLANTATSIOON ÜHE PÄEVAGA.
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TALLINN, EESTI

Koolitus-seminari viib läbi oma ala
professionaal, dr.Mihail Gladyshev meditsiiniliste teaduste kandidaat.

Kutsume hambaarste, näo- ja lõualuu kirurgia,
implantoloogia ja esteetilise kirurgia valdkonna
spetsialiste osalema hammaste implantatsiooni
koolitusel.
Koolitus on hariv ja kasulik nii algajatele kui
edasijõudnud ja kogemustega arstidele.
Päeva jooksul käsitletakse implantatsiooni
üldpõhimõtteid
eduka
operatsiooni
planeerimiseks ja läbiviimiseks, tutvustatakse
erinevaid tehnikaid ning arutletakse ka
esteetikaküsimusi. Käsitleme all on 4 ja all on 6
tehnikad ning nendeks vajalikke implantaate.
Selleks, et ka kogenumate kirurgide silmad
lööksid särama, on päevakorras ka uus ja
huvitav koolitus: Zygomatic implantaatide
kasutamine maxilla luus – tehnika + kirurgiline
protokoll. Seda tuleb läbi viima tuntud venemaa
kirurg dr. M. Gladyshev.

Tule, värskenda oma
teadmisi või õpi midagi uut!

RG Medical:
Tel: +37256487249

e-mail: info@rgmedical.ee

1994. aastal lõpetas Voronežski Riikliku
Meditsiiniliste teaduste N.N.Burdenko nimelise
instituudi.
1994.-2002. aastal töötas arst-ortopeedina
oma regiooni parimates kliinikutes.
2002. aastal kaitses dissertatsiooni teemal
“Ortopeedilise ravi efektiivsuse tõstmine
keerulistes
anatoomia-topograafilistes
tingimustes”.
2003. aastal asutas oma praktika ja on
nüüdseks “Glandent” hambakliiniku peaarst.
Regionaalse preemia “Parim noor teadlane
2004” laureaat.
Gladysshev
Mihhail
spetsialiseerub
keerulistele
juhtumitele
esteetilisel
ja
funktsionaalsel proteesimisel implantaatidel
ja oma hammastel. Tal on väga suur kogemus
samaaegse koormusega protseduuridega
ning ta paigaldab põsesarnade implantaate
Zygomatic.
Lisaks on ta rahvusvaheline hambaarstide
ja
kirurgide
koolitaja,
keskendudes
peamiselt implantatsiooni ja terve lõualuu
rehabilitatsioonile.
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Koolitus-seminari kava:
1. Põhinäidustused ja vastunäidustused
implantatsioonil. Pealuu anatoomia.
2. Raviplaani koostamine. Diagnostika,
kompuutertomograafia tõlgendamine ja kasutamine.
Implantaatide valik kliinilise situatsioonist lähtudes.
3. Kirurgiline protokoll (implantaatide paigaldus nurga
all ja paralleelselt).
4. Kirurgiliste protokollide erinevused erineva luutüübi
jaoks, implantaatide eirinevad suurused ja tüübid
lähtudes kliinilisest olukorrast.
5. Uued implantaatide tüübid – cortical, pterigoid.
Näidustused nende kasutamiseks. Paigalduse
tehnika. Võimalused ja eelised.
6. Kohene koormamine: samm sammult. Esmane
stabiilsus. Hambad ühe päevaga – kriitiline ajafaktor.
7. Võimalikud vead ja rasked tagajärjed implantatsiooni
puhul. Ennetus. Ravi. Profülaktika.
8. Operatsioonijärgne hooldus..
9. Periimplantiit. Kliinilised näidised ja võimalikud
ravimeetodid.
10. Ortopeediline etapp. Multi-unit süsteemi kasutamise
eelised. All on 4 all on 6 kontseptsioon hammaste
täeiliku puudumisel.
11. Tsemendiga ja kruvi kinnitus: võrdlus, eelised.
Kroonide valmistamine ja paigaldus.
12. Abutmendi valik.
13. Ortopeedilise poolt vaadates keerulised kliinilised
juhtumid.
14. Võimalikud vead, keerulised tagajärjev ning
meetodid nende parandamiseks. Kliinilised juhtumid.
Arutelu.
15. Zygomatik implantaatide evolütsioon.
16. Näidustused Zygomatic ja Pterygoid implantaatide
paigaldamiseks. Luuplastika alternatiiv.
17. Terve lõualuu rehabilitatsioon kasutades Zygomatic
ja Pterygoid implantaate.
18. Kliinilised näidise. Arutelu.
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Ajakava:
09:30-10:00 - registreerimine
10:00-10:20 - sissejuhatus
10:20-11:30 - loeng
11:30-12:00 - kohvi paus
12:00-13:30 - loeng
13:30-14:30 - lõuna
14:30-16:00 - loeng
16:00-16:30 - kohvi paus
16:30-17:30 - loeng
17:30-18:00 - küsimused-vastused

Toimumise koht:
Hotell Euroopa ****
Tallinn, Paadi 5

KOOLITUSE HIND - 150€ + KM

