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Konuşmacı:

Teorik kısım:

Dr. med. dent. Orcan Yüksel

Kemik dokusunun biyolojik prensipleri, GBR

sistemik rahatsızlıkların ve ilaç kullanımının yan

Frankfurt Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi´nde

prosedürleri için biyomateryallerin sınıflandı-

etkileri anlatılacak olup esas klinik endikasyon-

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

rılması, horizontal ve vertikal agumentasyon

lara göre maxgraft® bonering ve bonebuilder

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

seçenekleri ve limitleri ile klinik olgu sunumu ile

tekniklerinde kullanım farkları ve detayları ile

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

hangi tip defektlerin nasıl yönetileceği konuya

paylaşılacaktır. Sinus liftingde yapılması gere-

kliniğinde faaliyet göstermektedir. Bonering tekniğinin gelişiminde 2009‘

giriş olarak sunulacaktır. Bunun yanı sıra uy-

kenler ve eski teknik yeni ürün diye tabir edebi-

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

gun biyomateryallerin seçimi, zamanlama ve

leceğimiz maxgraft® cortico tekniğini detayları

tarafından sertifikalı eğitmendir. Enternasyonal konuşmacı olarak 200‘ün

medikasyon konuları ve kontraendikasyonlar,

ile öğrenme fırsatınız olacaktır.

		

üzerinde sunum vermiş ve birçok yayınlar yapmıştır. Frankfurt Üniversitesi

		

Curriculum ve Master programlarında eğitmendir.

Pratik kısım:
Yumuşak doku cerrahisinde palatinalden bağ dokusu alma tekniği ve insizyonları,apical matress
ve diğer sutür teknikleri, ring tekniği ve screw tent tekniklerinin pratik uygulaması

Dr. med. dent. Bernhard Giesenhagen
Kiel Christian Albrechts Üniversitesi‘nde bilimsel araştırmacı olarak görev
yaptıktan sonra 1980 yılından itibaren diş hekimliği implantolojisi konusunda uzmanlaşmıştır.1995 yılından bu yana Almanya ve birçok ülkelerde çok
sayıda öğretim etkinliklerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2003 yılından bu yana Frankfurt ve Kassel şehirlerinde implantoloji ile sınırlı olarak
serbest calışmaktadır. 2005 yılından bu yana Bonering kemik transplantasyon yönetemini geliştirmistir. Estetik ve Uluslararası Eğitim Merkezi 		
Pro-İmplant Enstitüsü Medikal Direktörü ve Frankfurt Üniversitesi Öğretim
		

üyeliği yapmaktadır.

Dr. Krzysztof Chmielewski

botiss Academy olarak Frankfurt’ta 11/12/13 Eylül tarihinde organize edilen ve türkçe tercüme

Gdansk ta 1993 yılında Tıp Üniversitesinden diş hekimi olarak mezun oldu.

ile gerçekleştirilecek program, Orcan Yüksel, Bernhard Giesenhagen ve Kris Chmielewski’nin

1996 den bu yana estetik tedavi ve implantoloji odaklı özel kliniğinde çalış-

kliniğinde sizlere öğretici ve tatmin edici bir kurs deneyimi sunacaktır. Teorik prezentasyonların

maktadır. Frankfurt W.Goethe Üniversitesi‘nde “Oral İmplantoloji Master of

yanında Bonering, maxgraft® cortico Plate, Screw Tent gibi eşsiz teknikler ile nasıl çalısılacağı

Science” derecesi ve Seattle Dr. John Kois Enstitüsü mezunlukları vardır.

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

Uzun yıllardan beri Frankfurt W.Goethe Üniversitesi İmplantoloji Müfredat

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

Programında öğretim üyeliği yapmaktadır. İmplantoloji, estetik tedavi ve

canlı cerrahi kısmında özel hazırlanmış ameliyat odasından HD kamera yayını ile gösterilecektir.

ağız içi fotoğrafçılık alanında uluslararası konuşmacıdır. 2012-2014 yılları

Rahat bir ortamda operatörler ile soru cevap şeklinde gösterilecek canlı ameliyatlarda en ufak

		

için Polonya Estetik Diş Hekimliği Akademisi Başkanıdır. Serbest doğa ve

detayları görme olanağınız olacaktır. Tüm otel,uçak,Frankfurt havalimanı transferi ve 3 gün eğiti-

		

denizaltı fotoğrafçılığı ve film yapımcılığı alanında profesyonel calışmaları vardır.

mi kapsayan program içinde özel bir akşam yemeği organize edilerek sizlere Frankfurt’un yaşam
kültürünü de görmeye davet edeceğiz.
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Tarih:		

...................................................................

Kurs saatleri:

11.9.2015 – 15:00-19:00

		

12.9.2015 – 9:00-17:00

		

..............................

Konaklama:

13.9.2015 – 9:00-11:30

...................................................................

Hotel Palmenhof Frankfurt

..............................

...................................................................

Egitim yeri:

Westend Education Center | ProImplant

		

Bockenheimer Landstr. 92

		

60323 Frankfurt am Main

		
*kurs ücretine dahil olan:
2 gece 4* otelde konaklama, Frankfurt´a gidiş dönüş uçak bileti, ve oradaki
havalimanı-şehir transferi
(gurup ile gelindiğinde), bir
gece akşam yemeği daveti, 500€ değerindeki botiss
ürünleri çeşitleri “welcome
kit”olarak 2 adet Nobel implant hediye.

11-12-13 Eylül 2015

..............................

..............................

Katılım Ücreti:

Tel. +49 69 743 24 26

...................................................................

2000€*

..............................

...................................................................

İletişim ve Kayıt:

Tel: +90 (212) 234 8315-16

		

..............................

Bilgi:		

..............................

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

e-mail: info@botiss.com.tr

...................................................................

www.botiss.com.tr

...................................................................

...................................................................

Gidis - 11/09/2015

Dönüs - 13/09/2015

TK 1587
Kalkıs İstanbul (SAW): 10:20
Varıs Frankfurt: 12:30

TK 1594
Kalkıs Frankfurt: 14:05
Varıs İstanbul (SAW): 18:05

....................................

....................................

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

info@botiss.com.tr
www.botiss.com.tr

