Olete oodatud novembris!
Implantoloogia seminar
REEDE, 05. november
Dr. Orcan Yüksel
Restauratiivne ja regeneratiivne ravi
implantaatidega, biomaterjalid ja uued
tehnoloogiad.

Näidislõikused

Dr. Ülo Pintson

Dr. Orcan Yüksel

Võimalused ja valikud augmentatsiooniks
ning implantatsiooniks atrofeerunud
lõualuus.

Augmentatsioon. Luu transplantatsioon.
Pehmete kudede plastika. Implantatsioon
Ankylos SynCone. Lühike loenguosa nähtud
operatsioonide teemadel. Diskussioon.

LAUPÄEV, 06. november

Lp. hambaarst
Lp. hambatehnik

Lp. hambaarst

Olete oodatud Reedel, 05. ovembril kell 10.00 – 17.00
Dentsply Friadent ja Sirowa Tallinna korraldatud
seminarile Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses
Liivalaia 33, Tallinnas.

Laupäeval, 06. novembril kell 10.00 – 16.00 toimuvad videoülekandega näidislõikused Rass&Schotter
Hambakliinikus Vääna tn 7 Hiiul, Tallinnas.

• Osalemistasu 800 eek, hind sisaldab lõunabufeed

• Osalemistasu 1000 eek, hind sisaldab lõunabufeed

Parimate soovidega,
Riho Uusmaa,
Sirowa Tallinn AS
NB! Palume registreeruda enne 01.novembrit
Registreerimine: tel 683 0721; e-post riho@sirowa.ee
Lisainformatsioon: tel 533 122 14

Dr. Ülo Pintson
Võimalused ja valikud augmentatsiooniks ning
implantatsiooniks atrofeerunud lõualuus.
Väga sageli vajab proteetika seisukohalt õigesti positsioneeritud implantaat enne paigaldamist või selle ajal
luu augmentatsiooni. Valida on erinevate biomaterjalide ja autogeense luu kasutamise võimaluste vahel. Kuna
autoluu hulk on piiratud, võimaldab virtuaalne implantatsiooni planeerimine augmenteerida lõualuud täpselt
nendes kohtades hambutus lõualuus, kuhu on plaanis paigaldada implantaadid.
Ettekandes tutvustatakse ravijuhtude analüüsi kaudu implantaatide paigaldamise võimalusi vähem või rohkem
atrofeerunud lõualuus.
Ülo Pintson on lõpetanud Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna hambaravi eriala 1986. aastal ning seejärel spetsialiseerunud suu-, näoja lõualuukirurgiks. Töötab Ode Hambakliinikus ja TÜ Kliinikumi Näo-ja lõualuukirurgia osakonnas. Implantatsiooni kirurgilise ja
proteetilise osaga tegeleb alates 1987. aastast. Täiendanud end Saksamaal, Rootsis, Soomes ja teistes Euroopa maades. Viinud
läbi suukirurgia ja implantoloogia alaseid loenguid üliõpilastele ja hambaarstidele, avaldanud samateemalisi artikleid ja esinenud
ettekannetega Eestis ja välismaal.

Dr. Orcan Yüksel
Restauratiivne ja regeneratiivne ravi implantaatidega,
biomaterjalid ja uued tehnoloogiad.
Ettekanne annab juhtnöörid otsuste tegemiseks õige ajastuse ja kirurgiliste protokollide valikuks, et saavutada
häid tulemusi implantaatidega. Seletatakse lahti ka regeneratiivse ravi efektiivsete tulemuste saavutamiseks
vajalik biomaterjalide kasutamise tehnoloogia. Peale kirurgide antakse juhiseid ka proteesiarstidele ja hambatehnikutele tööks interdistsiplinaarses meeskonnas, et saavutada implantaatidega hea tulemus patsiendile
kogu eluks.
Loengu teemad on:
• Implantaatravi ajastuse üle otsustamine lähtudes defekti tüübist
• Alveooli säilitamine Bio Ossiga
• Lateraal- ja vertikaalaugmentatsioon
• Proteetilised lahendused üksikust hambast hulgidefektini
• Jäljendamistehnikad
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• Implantaatrestauratsioonid üksikutest kroonidest c/x implantaatidel
kuni SynCone ravijuhtudeni ja CAD/CAM lahendusteni
Dr. Orcan Yüksel on õppinud hambaarstiks Frankfurti Johann Goethe nimelises Ülikoolis ja Istanbuli Ülikoolis, mille ta lõpetas
1987. aastal ja seejärel oli doktoriõppes ning omandas doktorikraadi Frankfurdis.
Alates 1993. Aastast on dr. Yüksel pidanud oma erapraksist ja implantoloogia õppekliinikut Frankfurdis, Saksamaal, spetsialiseerudes seejuures esteetilisele hambaravile ja oraalimplantoloogiale. Ta on sertifitseeritud implantoloogina ja implantoloogia
õpetajana Euroopa Hambaimplantoloogide Assotsiatsiooni (BDIZ/EDI) poolt ja on samas ka mitmete Saksa hambaraviühingute
(DGI, BDO, DGZMK, DGZI, DGP) liige ning kuulub Quintessence Türgi väljaande toimetusse. Dr. Yüksel on ka sertifitseeritud ICOI
(Rahvusvaheline Oraalimplantoloogia Kongress) liige, kes on pidanud arvukalt rahvusvahelisi ettekandeid oraalimplantoloogiast
ja esteetikast alates 1997. aastast.

