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(Advanced Platelet-Rich Fibrin)

botiss akademi

Dr. med. dent. Orcan Yüksel
Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi´nde 

okudu. Diş Hekimliği Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Daha sonra 

Frankfurt Üniversitesi‘nde doktora derecesi aldı. 1993 yılından bu yana 

diş estetiği ve implantoloji konusunda uzmanlaşmış ve Frankfurt’ta ki özel 

kliniğinde faaliyet göstermektedir. Bonering tekniğinin gelişiminde 2009‘ 

dan beri calışan Dr.Yüksel ayrıca Avrupa İmplantoloji Derneği (BDIZ/EDI) 

tarafından sertifikalı eğitmendir. Enternasyonal konuşmacı olarak 200‘ün  

      üzerinde sunum vermiş ve birçok yayınlar yapmıştır. Frankfurt Üniversitesi 

      Curriculum ve Master programlarında eğitmendir.

Konuşmacı:

botiss akademi

Teorik kısım:

Pratik kısım:

Kemik dokusunun biyolojik prensipleri, GBR 

prosedürleri için biyomateryallerin sınıflandı-

rılması, horizontal ve vertikal agumentasyon 

seçenekleri ve limitleri ile klinik olgu sunumu ile 

hangi tip defektlerin nasıl yönetileceği konuya 

giriş olarak sunulacaktır. Bunun yanı sıra uy-

gun biyomateryallerin seçimi, zamanlama ve 

medikasyon konuları ve kontraendikasyonlar, 

sistemik rahatsızlıkların ve ilaç kullanımının yan 

etkileri anlatılacak olup esas klinik endikasyon-

lara göre maxgraft® bonering ve bonebuilder 

tekniklerinde kullanım farkları ve detayları ile 

paylaşılacaktır. Sinus liftingde yapılması gere-

kenler ve eski teknik yeni ürün diye tabir edebi-

leceğimiz maxgraft® cortico tekniğini detayları 

ile öğrenme fırsatınız olacaktır. 

Yumuşak doku cerrahisinde bağ dokusu alma tekniği ve insizyonları, apical matress ve diğer 

sutür teknikleri, ring tekniği pratik uygulaması.

botiss Academy olarak izmir’de 14 Eylül tarihinde organize edilen programda, Orcan Yüksel 

bütün augmentasyon teknikleri ile tatmin edici bir kurs deneyimi sunacaktır. Teorik prezentas-

yonların yanında Bonering, maxgraft® cortico Plate, Screw Tent gibi eşsiz teknikler ile nasıl çalışı-

lacağı Hands´on ile detaylı bir şekilde sizlerin de yapması sağlanarak pekiştirilecektir. Ayrıca pe-

riyodontal ve cerrahi insizyonlar,flap mobilizasyonu ve dikiş teknikleri ve L-PRF™ uygulamaları, 

kursun hands-on kısmında gösterilecektir. Rahat bir ortamda konusmacı ile soru cevap şeklinde 

ufak detayları tartışma ve öğrenme olanağınız olacaktır.

Tarih:      14. Eylül 2015 (Pazartesi)
..............................     ...................................................................

Kurs saatleri:       9:00-17:30
..............................     ...................................................................

Egitim yeri:     Hilton İzmir

      Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 7

      35210 İzmir

      Tel.: 0232 497 60 60
..............................     ...................................................................

Katılım Ücreti:     500€ + KDV*
..............................     ...................................................................

İletişim ve Kayıt:     Tel.: +90 (212) 234 8315-16 

      e-mail: info@botiss.com.tr
..............................     ...................................................................

Bilgi:      www.botiss.com.tr
..............................     ...................................................................

Katkılarıyla:      
..............................     ...................................................................

*31. Temmuz a kadar kesin kayıt yaptıran herkese aynı değerde “welcome - kit” hediye edilecektir.
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Profesyoneller için Biyomateryaller
cerabone® Doğal Sığır Kaynaklı Kemik Greft Materyali
Dr. Haşmet Gökdeniz, İstanbul/Türkiye

collprotect membrane® Doğal Kollajen Membran
Prof. Dr. Ata Anıl, İstanbul/Türkiye

mucoderm®  Üç Boyutlu Doku Grefti
Dr. med. dent. Orcan Yüksel, Frankfurt/Almanya

BOTISS DENTAL

Tıbbi Malzemeler Dış Tic. A.Ş 
Halaskargazi Mah. Rumeli 
Cad. No: 25 Kat 2 D:4 
34371 Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 234 8315-16 
Faks: +90 (212) 234 8317
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