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Klinowy
Piezoimplant REX

Przełomowe podejście
do implantacji w wąskich
wyrostkach
CENA
REGULARNA

2 700 zł

CENA WCZESNA
REJESTRACJA

2 200 zł

dr Alberto Rebaudi
Specjalista chirurgii i implantologii

»

Dyplomowany stomatolog, praktyk specjalizujący się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, regeneracji kości i periodontologii. Od 15 lat jest aktywnie
zaangażowany w badania naukowe oraz koordynuje liczne krajowe i międzynarodowe projekty w tym zakresie. Jest autorem licznych patentów oraz ponad 100 publikacji w krajowych
i międzynarodowych czasopismach naukowych.

Sprawdź program i zapisz się na szkolenie
www.SzkoleniaFMDental.pl

Piezoimplanty REX – dlaczego warto pracować
z implantami klinowymi?
Możesz wykonać zabieg implantacji w wąskim wyrostku (nawet 4 mm)
Technologia ultradźwiękowa, wykorzystywana przy preparacji łoża piezoimplantu,
promuje szybsze gojenie i osteointegrację
Protokół chirurgiczny jest prosty i pozwala skrócić proces leczenia
(możesz pominąć procedury regeneracji kości)
www.FMDental.pl
FB.com/fmdental.pl
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Na szkoleniu poznasz

Na szkoleniu przećwiczysz

⦁ Techniki GBR, bloków kostnych oraz

⦁ Procedury chirurgiczne związane z zabiegiem

rozszczepienia wyrostka w leczeniu
implanto-protetycznym wąskiego
wyrostka

⦁ Metody leczenia minimalnie inwazyjnego

w przypadku wąskich wyrostków
– historia Piezoimplantów REX

⦁ Różnicę między konwencjonalnymi

implantami o kształcie śruby,
a Piezoimplantami REX

⦁ Przewagę metod leczenia

implantacji (preparację łoża piezoimplantu
urządzeniem ultradźwiękowym - technika UISP
⦁ Preparację piezoelektryczną łoża implantu
oraz stosowanie technik pozwalających na
optymalizację gęstości kości przez właściwe
zredukowanie rozmiaru preparacji
⦁ Wprowadzenie Piezoimplantu REX metodą

press-fit

⦁ Kontrolowaną magnetycznie technikę

piezoelektrycznego w stosunku
do technik konwencjonalnych

optymalizacji, stabilizacji pierwotnej
i redukcji naprężeń w kości wyrostka

Wykorzystywane technologie
⦁ Klinowy Piezoimplant REX
⦁ Kaseta chirurgiczna do Piezoimplantów REX
⦁ Urządzenie elektromagnetyczne do umieszczania

implantów w łożu REX IPD
⦁ Urządzenie piezoelektryczne do cięcia kości

Mectron Piezosurgery
Bezpieczne szkolenia
Przestrzenie szkoleniowe dezynfekujemy
urządzeniami Airsteril
www.airsteril.pl

Brzmi interesująco? Dowiedz się więcej o szkoleniu:
Dział szkoleń
T: 12 423 49 23

www.FMDental.pl
FB.com/fmdental.pl

E: szkolenia@fmdental.pl

Dowiedz się więcej o Piezoimplantach REX:
Specjalista ds. piezochirurgii
T: 12 423 49 29 E: m.fec@fmdental.pl

