Авторський 4-х денний базовий теоретико–практичний курс

ОСНОВИ
ІМПЛАНТОЛОГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ на базі “Клініки доктора Ґаука”
Автор та модератор курсу - доктор
Андрій Ґаук (Львів) - акредитований
лектор-консультант компанії Geistlich,
OSSTEM Implant, Straumann, Connect,
U-Impl.

День перший

День другий

09:30

Початок курсу

09:00

Імплантологічні системи

Засновник та головний лікар
стоматологічної клініки “Клініка
доктора Ґаука”, лікар-стоматолог вищої
кваліфікаційної категорії. Голова
Львівського обласного осередку
Асоціації стоматологів України, член
Правління Асоціації стоматологів
України, член Координаційної ради
МОЗ з питань реформування
стоматології.

10:00

Чи існують різні підходи в
плануванні?

11:30

Теоретична частина / друга

16:00

Основи протезування на
імплантатах

Автор теоретико-практичних курсів
“Філософія успішної імплантації - крок
за кроком до успіху”, “Імплантація та
аугментація - крок за кроком до успіху”
та індивідуальних навчальних курсів
“Основи імплантологічного лікування”,
“Аугментація, як основа життя кістки
навколо імплантату”.

13:30
15:30

Сфера професійних інтересів:
імплантація, кісткова пластика,
пластика м’яких тканин, хірургічна
пародонтологія, комплексна
регенерація щелепо-лицевої ділянки,
протезування на імплантатах

Знайомство з клінікою та колективом –
командний підхід при комплексному лікуванні
стоматологічних патологій

Розгляд клінічного випадку

13:00

Теоретична частина / перша
Імплантологія – доступно про складне.
Остеоінтеграція. Будова кістки. Анатомія.
Визначальні чинники для досягнення та
збереження інтеграції. Критерії успішного
лікування – планування імплантації (3-D
позиціювання, кількість імплантатів, якість,
кількість кістки, вибір ортопедичної конструкції )
дотримання протоколу, коректне ортопедичне
лікування, дотримання пацієнтом умов догляду за
протезами

Алгоритм дій

16:00

Оперативне втручання

17:30

Запитання та відповіді
Закінчення першого дня курсу.

Запитання та відповіді
Закінчення другого дня курсу.

09:30

Практичний курс на свинячих
щелепах

Кількість учасників: 6 осіб

17:30

Др. Гула Ігор

19:30

Святкова вечеря

Теоретична частина
Основи аугментації. Вибір матеріалів для
кісткової пластики

Ортопедичний та технічний протоколи. 3-ій етап
імплантологічного лікування – відбитки на
трансферах.

Супровід анестезіологом стоматологічного
прийому. Медикаментозний супровід
оперативних втручань
Закінчення третього дня курсу.

Основи протезування на
імплантатах
Ортопедичний та технічний протоколи.4-ий етап
імплантологічного лікування – примірка
ортопедичної конструкції.

Розтин, мобілізація клаптя, фіксація імплантату,
основні засади аугментації, зашивання.

Основи протезування на
імплантатах

Курс проходить за
підтримки:

19:00

09:00

16:00

м. Львів, вул. Моршинська, 10
Клініка доктора Ґаука

Теоретико– практичний курс

День четвертий

тел: +38 097 111 09 16
e-mail: gaukmarta@gmail.com

Адреса проведення:

Розтини, матеріали та техніки
шиття

День третій

Обід

Ґаук Марта

17:30

1-ий рівень складності, імплантація 1 од.

13:00
14:00

Додаткова інформація:

Спільна тактика лікарів-стоматологів при
проведенні втручань різних рівнів складності
при імплантологічному лікуванні.

Ортопедичний та технічний протоколи. 2-ий
етап імплантологічного лікування-фіксація
формувачів ясен – алгоритм дій при різних типах
кератинізованих ясен.

Обід
Підготовка кабінету до хірургічного
втручання

Знайомство з основними імплантологічними
системами – основні засади при виборі системи.
Імплантологічний протокол – крок за кроком.
Робота на моделях та ребрах. Що таке одно та
двохетапна методика?

11:00

Практична частина

16:00

Основи протезування на
імплантатах

Відпрацювання навиків підготовки кабінету,
інструментарію та пацієнта до операції. Аналіз
теоретичної та практичної частини під час
операції. Ведення документації.

Ортопедичний та технічний протоколи. 4-ий етап
імплантологічного лікування – примірка
ортопедичної конструкції (абатментів, каркасу).
Здача готової ортопедичної роботи – основна
мета імплантації

17:30

Запитання та відповіді
З чого почати імплантологічне лікування
пацієнтів у своїй клініці без помилок?
Закінчення курсу. Вручення сертифікатів

