Szkolenia FM Dental

Kortykotomia jako metoda
wspomagająca leczenie
ortodontyczne
Wykład i warsztat dla lekarzy stomatologów

TERMIN: 26 października 2019
MIEJSCE: Gdańsk
PROWADZĄCY: dr n. med. Piotr Chomik
GODZINY: 9:00 - 18:00
LICZBA UCZESTNIKÓW: max. 30 osób
LICZBA PKT EDUKACYJNYCH: 7
CENA:
WCZESNA REJESTRACJA:

1 600 zł
REGULARNA:

1 800 zł

Główne zagadnienia:
» Koncepcja współpracy ortodontyczno - chirurgicznej
» Jak zwiększyć bezpieczeństwo i przewidywalność leczenia
ortodontycznego?
» Idea pracy z wykorzystaniem piły piezochirurgicznej;
piezochirurgia jako technika minimalnie inwazyjna
» Łączenie technik kortykotomii z procedurami
regeneracyjnymi ( PRF, GBR)

Na szkoleniu poznasz:

» Biologię tkanki kostnej i przemiany zachodzące pod wpływem
działania sił ortodontycznych w połączeniu z kortykotomią
» Reguły planowania dostępów chirurgicznych do zabiegu kortykotomii
» Standardy planowania zakresu kortykotomii i cięcia kortykotomijne
» Sposoby unikania powikłań periodontologicznych jako następstw
zabiegu
» Zasady diagnostyki i przygotowania pacjenta do zabiegu kortykotomii
» Technikę pracy piłą piezochirurgiczną
» Zalety i wskazania do stosowania zabiegów regeneracyjnych
(PRF, GBR) razem z kortykotomią.

www.SzkoleniaFMdental.pl
fb.com/fmdental.pl

Gdańsk

26 października
2019 r.

Szkolenia FM Dental

Ramowy program

Część Teoretyczna – zagadnienia
9:00 – 12:00

dr n. med. Piotr Chomik
Specjalista chirurgii szczękowotwarzowej

1. Biologiczne podstawy metabolizmu tkanki kostnej
podczas stosowania sił ortodontycznych.

Absolwent Akademii Medycznej

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przemiany zachodzące w tkance kostnej pod wpływem cięć kortykotomijnych.
Różnice między kortykotomią, osteotomią, osteodystrakcją.
Wskazania do kortykotomii.
Możliwe powikłania po zabiegach kortykotomii i ich leczenie.
Protokoły postępowania: współpraca na linii ortodonta - chirurg.
Techniki kortykotomii, zasady postepowania z tkankami miękkimi podczas
zabiegów kortykotomii.

w Gdańsku. Zdobywał
doświadczenie w wiodących
krajowych i zagranicznych
ośrodkach chirurgii szczękowotwarzowej i stomatologicznej,
m.in. w Austrii, Niemczech,
Meksyku, USA. Wykładowca
podczas licznych krajowych
i zagranicznych kongresów
i kursów z zakresu chirurgii

Część Praktyczna – warsztaty

szczękowo-twarzowej
i stomatologicznej.

13:00 – 18:00
1. Prezentacja urządzenia do piezochirurgii - zasada działania,
tryby pracy, technika pracy, dobór odpowiednich końcówek.
2. Wykonywanie podstawowych cięć kortykotomijnych - ćwiczenia
na preparatach zwierzęcych.
3. Projektowanie i dobór odpowiednich cięć w poszczególnych
sytuacjach klinicznych, w celu zmaksymalizowania efektu
zabiegu - ćwiczenia na preparatach zwierzęcych.

Współtwórca kliniki
stomatologicznej Noir Dental
Clinic w Gdańsku.
Specjalizuje się w chirurgicznym
leczeniu wrodzonych wad
twarzoczaszki, zajmuje się
również chirurgią rekonstrukcyjną
i regeneracyjną jamy ustnej.
QR CODE

na www.qr-online.pl
DowiedzWygenerowano
się więcej!

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE!
12 432 49 23

Sprawdź:

szkolenia@fmdental.pl

www.KortykotomiaPraktyczna.pl

www.SzkoleniaFMdental.pl
fb.com/fmdental.pl

