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Ціль курсу
Головна ціль цього курсу – навчитись створювати та підтримувати стабільність
альвеолярної кістки навколо імплантату. Хірургічна частина буде сконцентрована на важливості вертикальної та горизонтальної товщини м’яких тканин для
успішного результату лікування. Учасники навчяться збільшенню вертикальної
товщини м’яких тканин чотирма новими методами.
Практична частина ( на щелепах тварин) буде сконцентрована на використанні
мембран для нарощування вертикальних м’яких тканин та на вивченні спеціальних методів накладення швів розроблених для цієї цілі. Ортопедична частина буде сконцентрована на виготовленні відбитків за спеціальною методикою
розробленою Томасом Лінкявічусом для глибоко позиціонованих імплантатів.
Кожен із учасників отримає повну збірку статей «Zero bone loss concepts»
(концепція нульової втрати кісткової тканини) опублікованих доктором Томасом Лінкявічусом та співавторами.

Перша частина
Створення стабільності альвеолярної кістки.
Вплив вертикальної товщини м’яких тканин на стабільність
альвеолярної кістки.
Вертикальна товщина м’яких тканин навколо імплантату являється ключовим
ʪʖʠʨʤʦʤʢ ʧʨʖʗʻʡʲʣʤʧʨʻ ʖʡʲʘʛʤʡʵʦʣʤʼ ʠʻʧʨʠʞ ʇʖʢʛ ʨʤʢʩ ʣʖʢ ʥʤʨʦʻʗʣʤ ʝʣʖʨʞ
ʘʻʚʥʤʘʻʚʲʣʖʥʞʨʖʣʣʵjʏʤʦʤʗʞʨʞ xʥʦʞʝʻʨʠʣʛʣʣʻʝʨʤʣʠʞʢʗʻʤʨʞʥʤʢʵʧʛʣ
Учасники дізнаються наступне:
tɸʥʡʞʘʨʤʣʠʞʫʨʖʨʤʘʧʨʞʫʢʵʠʞʫʨʠʖʣʞʣʣʖʧʨʖʣʠʻʧʨʠʞ
tʕʠʚʻʖʙʣʤʧʨʩʘʖʨʞʨʤʣʠʻʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʻʨʠʖʣʞʣʞ
tɹʡʞʗʞʣʖʦʤʝʨʖʮʩʘʖʣʣʵʻʢʥʡʖʣʨʖʨʩʘʝʖʡʛʜʣʤʧʨʻʘʻʚʨʞʥʩʝʹʚʣʖʣʣʵʢʻʜ
імплантатом і абатментом
tɸʞʗʻʦʢʖʨʛʦʻʖʡʻʘʝʖʧʤʗʻʘʚʡʵʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʤʙʤʣʖʦʤʯʩʘʖʣʣʵ
tʕʠʝʗʻʡʲʮʞʨʞʘʛʦʨʞʠʖʡʲʣʩʨʤʘʯʞʣʩʝʖʚʤʥʤʢʤʙʤʴʖʡʡʤʙʛʣʣʤʼʢʛʢʗʦʖʣʞ
tʆʛʚʩʠʩʘʖʨʞʠʻʧʨʠʩʝʢʛʨʤʴʘʦʵʨʩʘʖʨʞʠʻʧʨʠʩ
tj5FOUQPMFxʨʛʫʣʻʠʖʥʤʝʗʻʡʲʮʛʣʣʴʧʨʖʗʻʡʲʣʤʧʨʻʖʡʲʘʛʤʡʵʦʣʤʼʠʻʧʨʠʞ
та багато чого іншого

Учасники навчяться методам кісткової аугментації
1.Інцизія і формування лоскута для вертикальної аугментації/ вертикального
нарощування м’яких тканин
2.Підготовка мембрани
3.Позиціонування і фіксація мембрани для вертикального нарощування
4.Використання «Tent pole» техніки

Друга частина
Підтримання стабільності альвеолярної кістки
Дуже важливо зберегти кістку після протезування. Останні дослідження
підтвердили, що вибір гвинтової Zr20 реставрації / коронки з полірованими
(субгінгівальними) частинами сприяє підтриманню стану кістки досягнутого
під час хірургічного втручання.
tʕʠʤʗʦʖʨʞʢʻʜʬʛʢʛʣʨʩʘʖʣʣʵʢʻʙʘʞʣʨʤʘʤʴʦʛʧʨʖʘʦʖʬʻʵʢʞ
tɷʛʝʥʛʭʣʛʬʛʢʛʣʨʩʘʖʣʣʵʗʛʝʣʖʚʡʞʮʠʩʬʛʢʛʣʨʩ
tʁʛʙʠʖʝʗʻʦʠʖʬʛʢʛʣʨʤʘʖʣʤʙʘʞʣʨʤʘʞʫʦʛʧʨʖʘʦʖʬʻʟʘʞʠʤʦʞʧʨʤʘʩʴʭʞʈʻʗʖʝʞ
tʃʖʚʡʞʮʤʠʬʛʢʛʣʨʩʣʤʘʖʭʩʢʖʻʢʥʡʖʣʨʖʨʻʘ
tɻʪʛʠʨʬʞʦʠʤʣʻʴʣʖʣʖʘʠʤʡʤʻʢʥʡʖʣʨʖʨʣʞʫʢʵʠʞʫʨʠʖʣʞʣʖʫ
tɷʡʵʮʠʤʘʖʝʤʘʖ ʕʠʖʢʻʜʣʞʢʞʦʻʝʣʞʬʵ
tʇʩʥʦʖʙʻʣʘʖʡʲʣʞʟʥʦʤʨʛʝʣʞʟʢʖʨʛʦʻʖʡoʵʠʞʟʤʗʦʖʨʞ
Та багато іншого
Учасники навчяться робити зняття відбитку відкритою ложкою в ситуації, коли
тканина є дуже товстою і імплантат знаходиться глибоко під яснами.

Ціна: 1590 Є
В вартість входить:ʃʖʘʭʖʣʣʵ ʠʖʘʤʥʛʦʛʦʘʞ ʤʗʻʚʞʻʘʛʭʛʦʵ
Кількість учасників: до 16 учасників.

