ЮРІЙ
ОБУХІВСЬКИЙ
Лікар-хірург-стоматолог, член ITI,член Асоціації
лікарів-пародонтологів України, член Асоціації
Імплантологів України. Має понад 18 років
клінічного досвіду та опубліковані статті, веде
приватну практику, м. Київ
МОВА:
Українська / російська
РІВЕНЬ:
Складний
ЛЕКТОР:
Юрій Обухівський
ВАРТІСТЬ КУРСУ:
3 000 грн.
ТРИВАЛІСТЬ:
7 годин
МІСЦЕ ТА ДАТА ПРОВЕДЕННЯ:
27.09.2013
м. Київ
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ:
20
У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ:
матеріали для практичних вправ, методичні
матеріали, каво-перерви, обід
ПОТРІБНО МАТИ З СОБОЮ:
власні інструменти для заточування,
медичний одяг: халат
РЕЄСТРАЦІЯ:
тел. 067 670 45 50
факс (044) 286 14 41
perioschool.ua@gmail.com
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
http://www.facebook.com/perioschool
http://vk.com/public50348569
http://www.inspe.com.ua

«Даний курс є необхідним для розуміння сучасних протоколів лікування пацієнтів з
пародонтологічним статусом. Навчання основних баз і принципів хірургічної
пародонтології (біологічні основи, розрізи, клапті, шви, загоєння тканин) і
відпрацьовування їх на свинячих щелепах дозволять аргументовано
використовувати різні хірургічні методи в тій чи іншій клінічній ситуації . Наша
філософія передбачає співпрацю цілої команди фахівців і пацієнта для досягнення
прогнозованого результату.»

«ХІРУРГІЧНА ПАРОДОНТОЛОГІЯ.
МУКОГІНГІВАЛЬНА ХІРУРГІЯ НА ЕТАПІ ІМПЛАНТАЦІЇ»
ПРОГРАМА КУРСУ
08:30 – 09:00 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
09.00 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.
Комплексний підхід.
Базові критерії естетики і гармонії. Використання
мікрохірургічного погляду: біологічні основи і методики. Первинна оцінка стану м’яких
тканин. Оцінка пародонтологічного статусу при імплантологічному лікуванні. Правила
роботи з м’якими тканинами для досягнення оптимального естетичного результату.
11.45 КАВО-ПЕРЕРВА
11.00 ПРОДОВЖЕННЯ КУРСУ.
Філософія збереження зуба і ведення післяопераційної лунки. Чотирьохсторонній
погляд на естетичне лікування в імплантології. Cкладання пародонтологічного та
ортопедичного планів лікування, протоколи планування міжзубних сосочків (ITI).
Протоколи вживлення імплантатів в эстетичній зоні і їх навантаження (ITI). 3-D
моделювання.
Установка
імплантатів.
Хірургічна
пародонтологія
при
імплантологічному лікуванні. Демонстрація і аналіз клінічних випадків.
13.00 ОБІД
14.00. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Робота з м’якими тканинами при імплантації. Менеджмент м’яких тканин на етапі
видалення зуба. Розрізи на першому і другому хірургічному етапі імплантації,
різновиди клаптів і їх призначення, накладання швів з мікрохірургічного погляду .
Забір і пересадка вільного епітеліального і субепітеліального сполучнотканинного
трансплантату з піднебіння (техніка Бруно). Етапи загоєння раневої поверхні слизової
(в нормі і при інфікуванні) на етапах лікування. Профілактика ускладнень та
рекомендації в післяопераційному періоді. Практичні навики на баклажанах та
свинячих щелепах.
17:00 ДИСКУСІЯ
Інструментальне забезпечення від компанії «Hu-Friedy».

