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kemik ve doku rejenerasyonu

yumuşak doku
eğitim
			

sert doku

Konuşmacı:
Dr. med. dent. Orcan Yüksel

botiss akademi

Program

(kuramsal 50%, pratik 50%)

Teori:

Konuşmacı:

Dr. med. dent. Orcan Yüksel
Frankfurt / Almanya

•

Kemik rezorpsiyonunun biolojik prensipleri

•

GBR prosedürleri için biomateryallerin
sınıflandırılması ve el aletlerinin seçimi

•

sırt yapısının korunması
•

Tarih:

27/06/2013 İstanbul

Saat:

9:30 – 17:00

Kurs yeri:

Elite World Hotel – Taksim – İstanbul

Dil:

Türkçe

Ücret:

320 €

Bilgi:

www.botiss.com.tr

Kayıt:

tel.: +90 (212) 234 8315
e-mail: info@botiss.com.tr

Önemli Not: Kurs zaman dilimlerine birbirine bağlı egitim gereği tam uyulması zorunludur.

Çekim sonrası soketin iyileşimi ve alveolar
Değişik tipde defektlerin yönetimi ve tedavi
planına uygun materyallerin seçimi

•

GBR için insizyon teknikleri ve flep
preparasyonu

•

Horizontal ve vertical agumentasyon
seçenekleri ve limitleri

•

Komplikasyon yönetimi

Pratik kısım:
•

Çekim sonrası soket yönetimi

•

İnsizyonlar ve flep yönetimi

•

Sütur teknikleri

•

Pin ve sütürlarla membran fiksasyonu

•

Horizontal augmentasyon

Ta r i h i k a y ı t e d i n i z
kemik & doku günü
22-23 Kasım
Istanbul

botiss biyomateryaller, dental kemik ve doku rejenerasyonu için
Almanya’nın önde gelen biyomateryal uzmanıdır ve 22-23 Kasım
İstanbul da kemik ve doku günü düzenleyecektir.
Önde gelen klinik ve bilimsel uzmanlar deneyimlerini ve güncel cerrrahi tekniklerini ve güncel tedavi yaklaşımlarını bu toplantıda sunacaklardır.

Yenilik. Rejenerasyon. Estetik.

kemik & doku günü 2013
22-23 Kasım
Istanbul
Marius Steigmann,
Orcan Yüksel,
Stavros Pelekanos,
Anton Sculean,
Saeed Alzahrani,
Joseph Choukroun,
Michele Jacotti,
Vafa Moshirabadi,
Alessandro Rossi,
Georges Tawil,
Ziv Masor,
Nikola Vasilic,
Christiane Marinc
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