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Mokymų kaina:
89 EUR iki gegužės 6 d.
99 EUR nuo gegužės 6 d.

Šiuolaikinė implantologija siūlo minimaliai inva-
zines procedūras, leidžiančias pasiek�  geriausią 
este� šką rezultatą. Stebima daugybė pokyčių: 
nauji implantų dizainai, kaulo augmentacijos me-
džiagos ir chirurginės technikos naujovės. Skait-
meninis implantacijos planavimas ir betarpiškas 
apkrovimas.

Visa tai aptarsime šių mokymų metu. Dalyviai bus 
supažindinami su implantacija ir minkštųjų audi-
nių formavimu este� nėje zonoje:
• implanto ir protezo dizaino pasirinkimu;
• minkštųjų audinių augmentacijos procedūromis;

• kaulo augmentacija, medžiagų pasirinkimu, 
sprendimų medžiu;

• este� kos principų įgyvendinimu naudojant 
skaitmenines technologijas.

Prak� nės dalies metu išbandysite:
• implanto įsriegimą;
• alveolės apsaugą;
• jungiamojo audinio transplantaciją;
• lateralinę kaulo augmentaciją;
• „Pinhole“ techniką;
• „Onlay“ techniką;
• tunelinę techniką.

Estetinis (Esthetic Line) implantas
Dėl specialios implanto viršūnės formos pasiekiamas labai 
geras pirminis stabilumas net ir minkštame kaule. Implanto  
skersmuo gali būti: 3,5 mm, 4,3 mm, 5,1 mm.
Dėl gaubtos, estetiką suteikiančios formos ir platformos (Plat-
form Switching) pasikeitimo koncepcijos estetinių implantų 
serija gali pasiūlyti platų protezavimo galimybių spektrą. Ne-
paisant didelio asortimento ir protezavimo galimybių laisvės, 
sistema išlieka nesudėtinga ir paprasta naudoti, nes protezinė 
jungtis yra vienoda visiems implantų diametrams.

3 mm (ND) implantas 
Dviejų dalių itin siauras implantas, kurio skersmuo tik 3 mm. 
Šis implantas yra idealus, kai turime siaurą ir ribotą plotą prie-
kinėje žandikaulio dalyje. Iškilų sriegį turintis implantas sutei-
kia stabilumą ir lengvina įstatymo procesą.

Mažo skersmens (SD) implantas
Vienatūris dantų implantas, kurio skersmuo gali būti: 1,8 mm, 
2,1 mm, 2,4 mm ir 2,5 mm. Kiekvieno skersmens implantą ga-
lima pasirinkti iš agresyvaus arba smulkaus sriegio, su kakleliu 
arba be kaklelio, apvalia galvute (O-Ball) arba kvadratine galvu-
te. Tai vienas iš daugiausiai pasirinkimų  turinčių implantų rinkoje.
Ši sistema idealiai tinka specialistams, kurie ieško  ekonomiš-
ko sprendimo, kai turima mažai vietos ir esant siaurai kaulo 
apimčiai.
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Praktiniai mokymai
Mokymus veda: 
Dr. H. Lerner (Vokie� ja) ir Dr. F. Luongo (Italija)
Renginys skirtas:
Gyd. odontologams, gyd. odontologams orto-
pedams, gyd. burnos chirurgams, gyd. burnos 
veido ir žandikaulių chirurgams.
Data: 2019 m. gegužės 24 d.
Laikas: 15.00–18.00 val.
Vieta: 2019 m. tarptau� nio kongreso ODONTO-
LOGIJOS KOMPASAS 2019 metu, (Radnyčėlės 
salė, viešbu� s „Grand SPA Lietuva“ V. Ku-
dirkos g. 45, Druskininkai)
Renginys registruotas LR Odontologų rūmuose 
(4 val.)
 Registracija į mokymus tel. +370 601 15 781
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